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Afkastet mere end godkendt
De netop aflagte årsregnskaber for de syv børsnoterede
Formueplejeselskaber blev fornuftig læsning. Alle fik pæne
overskud, som tilsammen blev til 1,345 mia. kr. efter skat.
Bedst gik det i Penta, som skabte et afkast til sine aktionærer på 30 pct. Selvom Penta er det mest risikable Formueplejeselskab, var risikoen dog lavere end en tilsvarende investering i en veldiversificeret global aktieinvestering og markant
lavere end en investering i danske aktier. Til sammenligning
ville en global aktieinvestering målt ud fra verdensindekset i
DKK i perioden have givet 8,6 pct. Havde man investeret i
danske aktier måtte man nøjes med 3,8 pct!
En unik idé fra et unikt menneske
Styrken i resultaterne opstod selvfølgelig primært, fordi kapitalforvalterne i Formuepleje evnede at tage de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter i løbet af året. Men de opstod
også i høj grad, fordi man i de klassiske formueplejeselskaber
er tro mod den oprindelige idé med at omsætte den såkaldte
tangentporteføljeteori til ”rigtige investeringer.” Statistikken
viser, at i ni ud af ti år vil tangentporteføljen være alle andre
investeringer overlegen.

Styringen af risikoen er naturligvis også vigtig ift. vores asset
allocation og aktieporteføljerne. Vi fastholder en aktieandel
på ca. 25 pct. i porteføljerne i de klassiske formueplejeselskaber. Samtidig er det vigtigt at understrege, at vi hele tiden
har fokus på at anvende beskyt
tel
sesstrategier, hvor vi vil
undgå kraftige kursfald, hvis der for alvor opstår uro på aktiemarkederne. Det har vi gjort de seneste 12 måneder, og det
vil vi fortsætte med.
Sidst men ikke mindst er det værd at understrege, at udvælgelsen af enkeltaktier til Formueplejeselskaberne i dag foregår via CPH Capital. Via deres store erfaring og gennem
prøvede investeringsproces har de skabt gode resultater
– især de seneste 12 måneder, hvor de ligger nr. 1 blandt
260 konkurrenter indenfor globale aktieporteføljer hos ratingbureauet Morningstar.

At det er kommet dertil, at Formueplejeselskaberne som de
eneste i Danmark har formået at omsætte teorien til praksis
– at gøre ”modellen” ikke blot levedygtig i praksis men også
overlegen i forhold til alternativer og konkurrenter – det er i
høj grad én mands fortjeneste.

Jeg er sikker på, at Formueplejeselskabernes aktionærer også
det kommende år vil få gavn af vores benhårde fokus på
risikostyring.

Nemlig Erik Møller, medstifter af Formuepleje, som desværre døde denne sommer. Alt for tidligt og efter lang tids
sygdom. Qua den unikke model i Formuepleje vil mindet om
Erik Møller heldigvis altid stå stærkt for omverdenen og investorerne. For at ære den, som æres bør, er dette magasin
dedikeret til Erik Møller.

Søren Astrup, direktør,
Formueplejeselskaberne

Hvad nu fremover?
Med afsæt i de fornuftige resultater den seneste tid er én ting
helt sikkert. Vores meget konservative tilgang til risiko vil
fortsætte det kommende år.
Vi fortsætter også med at være aktive i styringen af risikoen
på obligationerne. Konkret har det bl.a. betydet, at vi selv her
hen over sommeren, hvor den toneangivende ti-årige rente er
steget, har formået at tjene penge på obligationerne.
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At vi så samtidig har kunnet låse Formueplejeselskabernes
lånesatser fast, så vi p.t. låner til ca. 0 pct. point inkl. bankens marginal – det er historisk og danner grobund for et godt
afkast i de gearede selskaber den kommende tid. Og husk, vi
låner kun i DKK – med andre ord er der ingen valutakursrisiko.
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Skal kapitalen
på pension?
Rygterne om kapitalpensionens død er stærkt overdrevne.
Faktisk er kapitalpensionen i forbindelse med den netop
vedtagne skattereform blevet mere fordelagtig for såvel
eksisterende ordninger som for fremtidige indskud på den
nye ordning for kapitalpension.
af Anders Bjørnager, senior Formuerådgiver, Formuepleje

Skattereformen medfører, at der fra 2013 ikke længere er fradrag for nye indskud på
kapitalpension, men i den nye ordning kaldet aldersopsparing bliver udbetalingen til
gengæld skattefri. Samtidig tilbydes en fremrykning af beskatningen i 2013 for eksisterende kapitalpensioner på 37,3 pct. og efterfølgende skattefrihed ved udbetaling. Det
sker som et alternativ til de eksisterende regler, hvor kapitalpensionen beskattes med 40
pct. ved udbetaling.
Det betyder, at alle, der har en kapitalpension i 2013, vil stå overfor nogle valg:

1) Skal man fremrykke beskatningen på sin eksisterende kapitalpension til 2013?
2) Er der fornuft i fremover at indskyde 27.600 kr. årligt, som er det maksimale
indskud under de nye regler for aldersopsparing?

Svaret på begge spørgsmål er ja – forklaringen kommer her.
Betal skatten i 2013
Der tilbydes en skatterabat på 2,7 pct. (40 minus 37,3), hvis man vælger at rykke
beskatningen af sin eksisterende kapitalpension frem til 2013 fremfor at vente til udbetalingen af pensionen. Med udgangspunkt i en kapitalpension på en million kroner, som
forventes udbetalt om ti år med et forventet afkast på 5 pct. efter skat om året, kan
følgende regnestykke opstilles for det udbetalte beløb:

Kapitalpension

Kapitalpension

Betal skat i 2013

Betal skat ved udbetaling

kr. 1.021.317
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kr. 977.337

Difference
kr. 43.980
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”Fordelen ved fremrykning af beskatningen til 2013
skyldes alene skatterabatten på de 2,7 pct.”
Anders Bjørnager, senior formuerådgiver, Formuepleje
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Ved at fremrykke beskatningen til 2013 vil der i ovenstående

Indskud på aldersopsparing

eksempel være ca. 44.000 kroner mere til udbetaling om ti

Det vil fortsat være muligt at indskyde på pension fremad

år end ved udbetaling med en afgift på 40 pct.
Det er uden betydning for den fremtidige værdi af kapi

rettet via aldersopsparing, men fra 2013 vil den maksimalt
tilladte indbetaling være på 27.6002) kroner årligt. Indbeta-

talpensionen, om skatten betales her og nu eller først ved

lingen vil ikke længere give et skattefradrag, men udbetaling

udbetalingen af kapitalpensionen, hvis afgiften havde været

vil være skattefri, og beskatning af afkastet vil fortsat ske

den samme. En fremrykning af beskatning i 2013 til 40 pct.

til PAL-skatten på p.t. 15,3 pct. Den lave beskatning af

og efterfølgende skattefrihed vil give det samme resultat

afkastet på p.t. 15,3 pct. i den nye aldersopsparing gør, at

som den eksisterende ordning, hvor man betaler 40 pct. ved

det fortsat vil være attraktivt at spare op gennem denne

udbetaling. Fordelen ved fremrykning af beskatningen til

ordning. I frie midler beskattes kapitalindkomst med mellem

2013 skyldes alene skatterabatten på de 2,7 pct.

32 pct. og 45,5 pct. og aktieindkomst med mellem 27 og

Har man en kapitalpension, som er placereret i en ordning

42 pct. Indskydes der 27.600 kr. årligt på en aldersopsparing

med høj grundlagsrente, bør det undersøges, om en frem-

under den nye ordning, vil der - med et årligt forventet afkast

rykning af beskatningen til 2013 påvirker de eksisterende

på seks pct. før skat (aktier) - være en markant større kapital

vilkår. Reduceres grundlagsrenten som følge af skift til ny

til rådighed om 10, 20 og 30 år i forhold til opsparing i frie

kapitalpension, og forventes kapitalpensionen ikke hævet in-

midler, se tabel på næste side.

denfor en kort tidshorisont, kan det være fordelagtigt at beholde den nuværende ordning og dermed lade beskatningen

Hidtil har der typisk været en fradragsværdi på 37 pct.3)
og en afgift på 40 pct. ved udbetaling, hvilket isoleret set

ske til 40 pct. ved udbetaling. Hvis man har en kapital

resulterer i et tab på tre pct. for investor. Man kunne betragte

pension, hvor værdien i dag er lavere end det beløb, der er
betalt PAL-skat1) efter, så overføres dette skatteaktiv til den

det som en slags betaling for adgangsbilletten til det billige

nye ordning. Ved at lade kapitalpensionen beskatte i 2013

med den nye ordning. Hvor man tidligere krævede en for-

fraskriver man sig retten til senere at omlægge sin kapital-

holdsvis lang investeringshorisont på kapitalpensionen for at

pension til en ratepension eller livrente.

kompensere for de ekstra tre pct. beskatning, så er den nye

skattemiljø i pensionsregi. Denne ekstra skat forsvinder

Udbetalinger af kapitalpensioner i 2013 sker også til

aldersopsparingsordning fordelagtig uanset tidshorisonten.

37,3 pct. Eventuelle udbetalinger af kapitalpensioner i 2012

Dette er illustreret i nedenstående graf beregnet ved et

anbefales udskudt til 2013.

forventet aktieafkast på otte pct.
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Alderspension

Frie midler
- aktier 27% beskatning*

Difference

Frie midler
- aktier 42% beskatning*

Difference

10 år

kr. 348.774

kr. 337.267

kr. 11.507

kr. 323.487

kr. 25.287

20 år

kr. 922.325

kr. 855.049

kr. 67.276

kr. 778.917

kr. 143.408

30 år

kr. 1.865.515

kr. 1.649.962

kr. 215.553

kr. 1.420.106

kr. 445.409

* Årlig beskatning

Er den nye aldersopsparing så den mest

Vindere og tabere

fordelagtige opsparingsform?

At der ikke længere er fradrag for indskud på kapitalpensionen fra 2013 betyder, at mulighederne for at regulere ind-

I det omfang man kan udnytte skattefordelen med høj

komstgrundlaget for tildeling af sociale ydelser ophører.

fradragsværdi og lavere beskatningsprocent ved udbetaling,

Hermed ophæves asymmetrien, hvor man tidligere havde

så bør ratepensionen4) vælges fremfor aldersopsparing. Dog

fradragsmulighed i indkomstgrundlaget for tildeling af

er det vigtigt at tage hensyn til evt. modregning af fremtidige

sociale ydelser, men ikke modregning i disse ved udbetaling

sociale ydelser. Har man gæld med en forholdsvis høj rente,

af kapitalpensionen.

så vil kun en accept af høj risiko på investeringerne i alders-

For mange vil de nye regler for kapitalpension være en

opsparingen tale for denne opsparingsform fremfor gældsned-

fordel både for eksisterende ordninger og for nye indskud.

bringelse. Her er en god tommelfingerregel, at det forventede

Individuelle forhold som f.eks. rentevilkår på nuværende ord-

afkast i aldersopsparing som minimum skal matche låneren-

ninger, gæld med høje renter, risikovillighed, investerings

ten efter skat.

horisont osv. bør tages i betragtning, før man beslutter sig

Investeres der med en lav risikoprofil og et dertil hørende

endeligt for at fremrykke beskatningen af kapitalpensionen

forventet lavt afkast, så bør opsparing i frie midler prioriteres

og foretage indskud efter de nye regler for aldersopsparing.

fremfor aldersopsparing. Det skyldes, at den lavere afkastanders.bjoernager@formuepleje.dk

beskatning i så fald kun vil betyde et marginalt bedre samlet
afkast, mens man ved opsparing i frie midler har kapitalen til

1) PAL-skat er en forkortelse af pensions afkasts skat. PAL-skat afregnes årligt.

fri disposition. Hvis man vil hæve den nye aldersopsparing

Et år med underskud modregnes automatisk i fremtidige afkast før beregning

før tid, så skal der betales en afgift på 20 pct.

af PAL-skatten.
2) Det svarer til den tidligere grænse på 46.000 kr. med fradragsværdi på 40 pct.
3) Fradragsværdien afhænger af, hvilken kommune man bor i.
4) Med max. årlig indbetalimg på 50.000 kr.

1 EFFEKTIV SKATTEPROCENT
Procent
90
80

Skatteprocent gammel kapitalpension
Forskellen mellem fradragsværdien på 37 pct. og 40 pct. afgift ved udbetalingen
medfører en høj beskatningsprocent. Ved en kort tidshorisont for eksisterende kapitalpensioner.
Beskatningsprocenten aftager i takt med antal år til udbetalingen af kapitalpensionen.
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Formuepleje
låner gratis...
Mens både virksomheder og private beklager sig over høje bankrenter,
låner Formueplejeselskaberne til nul pct. Det kan lyde helt sort, men det er
virkeligheden lige nu. Læs forklaringen på den højst usædvanlige situation.
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af Erik Bech, formueforvalter, Formuepleje

Gennem det seneste år er vi ofte blevet spurgt, om det

ikke at skulle betale en del af regningen, hvis eurolandene

egentlig er fornuftigt at investere i obligationer for lånte

vælger at dække eksempelvis Spaniens og Italiens gæld.

penge, når renten er kommet så langt ned, som det har

Samtidig har Den Europæiske Centralbank (ECB) lånt enorme

været tilfældet over de seneste 12 måneder.

beløb til de europæiske banker i et forsøg på at sikre likvidi-

Svaret er ja! For det helt centrale for Formueplejeselskaberne er, at det i den samme periode er gået fra at være
billigt at låne penge til obligationskøb til nu at være gratis.

tet til især de spanske og italienske banker.
Nogle af de mange penge, ECB har pumpet ud, er blandt
andet investeret i sikre, korte danske obligationer, hvilket har

Det medfører helt naturligt endnu et spørgsmål: Hvor-

været medvirkende til at presse de korte renter ned her-

dan kan Formueplejeselskaberne låne gratis, når medierne

hjemme. Med enorme beløb i omløb hos bankerne og stor

næsten dagligt beretter om voksende rentepres for både

tillid til Danmark, er der ikke umiddelbart udsigt til, at de

virksomheder og private? Svaret er faktisk meget enkelt, og

korte renter vil stige mærkbart lige foreløbig.

det skyldes en kombination af fire faktorer:
Stor tiltro til Formueplejeselskaberne
Der er dog ingen garanti for, at danske bankkunder har fået
• Generelt lavt renteniveau

glæde af faldet i de korte danske renter. Ifølge en opgørelse

• Stor tillid til Formueplejeselskaberne fra bankerne

fra Danmarks Nationalbank er den gennemsnitlige udlåns-

• Obligationer med meget høj kreditkvalitet

marginal for privatkunder steget fra 4,1 pct. til 5,0 pct. i

stilles til sikkerhed
• Aktiv forvaltning

løbet af det seneste år. Denne stigning i udlånsmarginalen
har i et stort omfang opvejet faldet i de korte danske renter,
så i de fleste tilfælde har bankkunderne ikke haft nytte af de
faldende renter, da bankerne har hævet udlånsmarginalen.
Det har dog ikke været tilfældet for Formuepleje
sel
-

Generelt lavt renteniveau

skaberne, hvor lånemarginalen hos bankerne har været uæn-

Renterne ligger generelt på et historisk lavt niveau, den offi-

dret. For et enkelt selskab har den endda været faldende set

cielle rente i Danmark er blevet sænket i flere omgange og

over det seneste år.

ligger nu på 0,2 pct. Det skyldes, at den europæiske gælds-

Dette forhold er et kvalitetsstempel til Formuepleje

krise har fået investorerne til at søge sikker havn. Danmark

selskaberne og skyldes i høj grad et mangeårigt og tæt sam-

hører til duksene i EU-sammenhæng med en forholdsvis lav

arbejde med en række banker. De tætte og gnidningsfrie

gæld og et forholdsvist lille løbende underskud på statsbud-

relationer kombineret med et meget åbent og gennemskue-

gettet, og derfor har investorerne kastet deres kærlighed

ligt koncept betyder, at bankerne nærer en meget udstrakt

på danske obligationer. En medvirkende faktor er også, at

grad af tillid til den overordnede styring af Formuepleje

Danmark står udenfor eurosamarbejdet. Vi risikerer derfor

selskaberne.

”Hvordan kan Formueplejeselskaberne låne gratis, når
medierne næsten dagligt beretter om voksende rentepres
for både virksomheder og private? Svaret er faktisk meget
enkelt, og det skyldes en kombination af fire faktorer.”
>>
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”Helt afgørende er det dog, at Formueplejeselskaberne
stiller danske realkreditobligationer med meget høj
kreditkvalitet til sikkerhed for lånene. Netop kreditkvalitet
har fået endnu større betydning, efterhånden som
gældskrisen i højere og højere grad dikterer dagsordenen.”

Høj kreditkvalitet som sikkerhed

valutakursrisikoen på låneporteføljen elimineres, for lånet

Helt afgørende er det dog, at Formueplejeselskaberne stiller

bliver reelt ændret til at være i danske kroner, fordi vi har ind-

danske realkreditobligationer med meget høj kreditkvalitet

gået en aftale om at købe euro tilbage på en aftalt kurs. Med

til sikkerhed for lånene. Netop kreditkvalitet har fået endnu

andre ord er lånefinansieringen fortsat i danske kroner, og et

større betydning, efterhånden som gældskrisen i højere og

eventuelt eurokollaps vil ikke få nogen betydning for låne

højere grad dikterer dagsordenen.

siden. Det fradrag, Formueplejeselskaberne får i EUR/DKK

På globalt plan har investorerne fået øjnene op for, at det

kursen, kan omregnes til en rentebesparelse. Denne bespa-

er helt centralt at forholde sig til sandsynligheden for at få de

relse er i øjeblikket på omkring 0,40 procentpoint for en seks

investerede penge tilbage igen, og her er sikkerheden ved de

måneders termin, jfr. nedenstående figur. Vi har tilbage i

danske realkreditobligationer på absolut højeste niveau.

begyndelsen af juni måned låst rentebesparelsen frem til

Det spiller også ind, at bankerne har mulighed for at belåne

midten af december måned 2012 på et niveau mellem 0,35

danske realkreditobligationer hos Danmarks Nationalbank til

og 0,50 procentpoint.

en meget lav rente, hvilket Formueplejeselskaberne også

Samlet set betyder denne manøvre, at de lånefinan

nyder godt af. Hvis Formueplejeselskaberne investerede i

sierede Formueplejeselskaber aktuelt låner til negative ren-

mere risikofyldte obligationer, som ikke kan belånes i Natio-

ter før marginal til bankerne. Marginalen til bankerne svinger

nalbanken, ville bankerne uomtvisteligt kræve en højere

en smule fra selskab til selskab, men når vi ser på Formue-

rente for at låne penge ud.

plejeselskabernes samlede lånemasse, så ligger lånerenten
lige nu på et rundt nul. Det er en højst usædvanlig situation,

Aktiv forvaltning

men lige nu er der altså udsigt til, at det vil være stort set

Den fjerde og sidste faktor er aktiv forvaltning af låneporte-

gratis for Formueplejeselskaberne at låne penge resten af

føljen, hvor vi har udnyttet en ekstraordinær mulighed for at

året. Med andre ord giver det – trods de historisk lave renter

nedbringe finansieringsrenten stort set uden at tage yder

– fortsat rigtig god mening at investere i danske realkredit

ligere risiko.

obligationer for lånte penge.
erik.bech@formuepleje.dk

Denne mulighed er opstået, fordi udenlandske investorer
spekulerer i et eurokollaps. De indgår derfor aftaler om at
sælge euro mod danske kroner (EUR/DKK) på et aftalt fremtidigt tidspunkt. Hvis euroen bryder sammen, forventer de at
købe EUR/DKK i markedet til en væsentligt lavere kurs og
derved tjene penge. Denne store interesse for at sælge euro
og købe danske kroner ude i fremtiden har medført et historisk højt fradrag i EUR/DKK-kursen på seks måneders sigt,
jfr. nedenstående figur. Denne ekstraordinære situation kan
flere af Formueplejeselskaberne udnytte i forbindelse med
lånefinansieringen ved at låne i euro. Derefter veksles disse
euro om til danske kroner, så de kan bruges til at købe
danske realkreditobligationer. Samtidig aftales det at købe
euroene tilbage igen om seks måneder til en lavere kurs, end
Formueplejeselskaberne har solgt dem til. Formueplejeselskaberne laver altså den modsatte aftale af de udenlandske
investorer. Dét, der reelt sker ved denne transaktion, er, at
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Fokus på investorbeskyttelse
Egentlige regler om investorbeskyttelse gennem lovgivning

En endelig godkendelse af hele denne proces vil dog være op

er et relativt nyt fænomen. Reglerne om investorbeskyt
-

til aktionærerne på en generalforsamlingsbeslutning.

telse i dag har baggrund i EU-direktiver fra 2004-2007 og
benævnes populært MIFID, som er en forkortelse af Markets

De første skridt

in Financial Instruments Directive.

Allerede nu er bestyrelserne sammen med Formuepleje gået

For investorer i Danmark findes det vigtigste danske juridi-

i gang med at kigge investeringsrammer og aftaler efter i

ske grundlag i ”Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved

sømmene med henblik på at tilpasse disse til et forventet liv

værdipapirhandel”, som indeholder regler, der har til formål

under tilsyn i fremtiden. Det har bl.a. resulteret i en tilpas-

at øge beskyttelsen af investorer og kunder, der handler vær-

ning af placeringsrammerne for aktieinvesteringerne i For-

dipapirer og finansielle instrumenter. Derudover er det stadig

mueplejeselskaberne, så de nu er helt i overensstemmelse

mere tydeligt, at investeringsløsninger fremover i stigende

med de placeringsregler, som i dag findes i ”Lov om Inve

omfang bør og vil foregå i dét, man vil kalde ”et tilsynsregu-

steringsforeninger m.v.”.

leret miljø” – dvs. at investeringsaktiviteterne vil blive omfattet af tilsyn fra f.eks. det danske finanstilsyn.

Dertil har man også kigget på honorarmodellen ift.
Formuepleje og fundet det hensigtsmæssigt at lave om på
beregningsgrundlaget – men ikke på prisen. Hidtil har det

Mere formaliseret investorbeskyttelse

faste honorar, som selskaberne betaler for styring af porte

Som aktieselskaber har Formueplejeselskaberne ikke histo-

føljer og administration, været beregnet på baggrund af de

risk haft mulighed for at være reguleret under Finanstilsynet

porteføljer (balancen), som var under forvaltning. Denne

i Danmark.

beregningsform kunne dog åbne for en teoretisk kritik af, at

Vedtagelsen af det såkaldte FAIF-direktiv i EU (Forvaltere

Formuepleje i selskaberne med lånefinansiering kunne have

af Alternative Investeringsfonde), som skal implementeres i

interesse i ikke at ville nedbringe gearingen, selvom det

medlemsstaterne medio 2013, har dog skabt et grundlag for

investeringsmæssigt kunne være fornuftigt. Selv om denne

at vurdere i hvilken retning, regulering af investeringsbran-

kritik kan betragtes som teoretisk, da den samlede honorar-

chen i hele EU vil gå. Direktivet indeholder bl.a. bestemmel-

model og bestyrelsesrammerne til Formuepleje altid har sik-

ser om godkendelse og autorisation af administrations

ret det størst mulige interessesammenfald med investorerne

selskaber, der forvalter ikke-regulerede investeringsenheder.

og forvalter, har vi nu truffet en beslutning om, at det mest

Hvis forvaltningen af Formueplejeselskaberne kan omfat-

optimale dog må være at undgå enhver form for tvivl blandt

tes af den nye regulering, vil det give en officiel blåstempling

vore investorer.

af investeringskonceptet, idet tilsynet bl.a. vil omfatte tilsyn
og overvågning omkring interessekonflikter, performance,
risikostyring samt køb og salg (indløsning og emission).
Alle sammen punkter, der historisk set har været fokus på
i Formueplejeselskaberne, men som vil få højere grad af anerkendelse, hvis man omfattes af reguleringen. På den baggrund har bestyrelserne og direktionen konkluderet, at tidspunktet nu er rigtigt til at forberede, at Formueplejeselskaberne
bliver omfattet af tilsyn, selvom de specifikke danske regler
endnu ikke er endeligt fastsat. Dette vil – som tidligere kommunikeret via fondsbørsmeddelelser – bl.a. betyde, at sel-

Bestyrelsesformand
Carsten With Thygesen, cwt@formueplejeselskaberne.dk

skaberne bør omdannes til nye juridiske enheder. Processen
med at undersøge, hvordan det kan foregå, er igangsat.
Hvad betyder det?
En omdannelse fra aktieselskab til en ny juridisk enhed under
tilsyn vil cementere og sikre den maksimale investorbeskyttelse, som altid har været omdrejningspunktet, og det er
hensigten,

at

samtlige

investeringsmæssige

aktiviteter

videreføres som hidtil – herunder børsnotering – ligesom de
skattemæssige forhold vil forblive uændrede for investorerne.

Bestyrelsesformand
Jørn Nielsen, jn@formueplejeselskaberne.dk
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Vi skylder folk
at gøre os umage
Høj erfaring og en meget systematisk tilgang præger
holdet hos CPH Capital, der nu står for udvælgelsen af
aktier til Formueplejeselskaberne.
Det er et af Europas stærkeste aktieteams, der

Udvælgelsen af internationale aktier er en jungle

nu lægger helt kontant værdi i det strategiske

fyldt med fælder og kviksand. Her gælder også

match mellem Formuepleje og CPH Capital. Det

den gamle sandhed, at ikke alt, hvad der glimter,

var samtidig en ring, der blev sluttet med det nye

er guld.

samarbejde, hvor de bærende kræfter hos CPH

”Nogle selskaber kan se billige ud på over

Capital blev genforenet med Formueplejes adm.

fladen – f.eks. i telesektoren – hvor man umiddel-

direktør Niels B. Thuesen.

bart siger ’vauw, sikke et flot cash flow, der gene-

David Dalgas og Klaus Ingemann Nielsen, der

reres her’. Men når man så dykker ned i tallene,

er henholdsvis investeringsdirektør og chefporte-

ser man, at det er en illusion. Langt de fleste

føljemanager hos CPH Capital, har nemlig tid

teleselskaber i Europa er i den situation, at de har

ligere arbejdet sammen med Niels B. Thuesen,

alt for mange ansatte, faldende forretningsom-

da han i sin tid var adm. direktør for BankInvest.

fang og skalafordele, der forsvinder,” forklarer

”Her var vi med til at videreudvikle den glo-

David Dalgas med et konkret eksempel.

bale aktiestrategi, som Niels havde grundlagt til-

”Men hvis man bare læser standardrappor-

bage i 1989, hvor der investeres i selskaber, der

terne, så er alle de udfordringer jo ikke taget med

er undervurderede, og med stor risikospredning,”

i cash flow betragtningerne.”

fortæller David Dalgas.
”Samtidig indførte vi HOLT Value Search, som

Disciplin i processen

er et værdiansættelsessystem til aktiemarkedet,

Af samme grund har CPH Capital en meget

der tager højde for forskellige regnskabsproble-

systematisk tilgang til udvælgelsen af aktier,

matikker. Det er vigtigt, når man skal sammen-

som gennemsyrer arbejds- og tankegangen i

ligne globalt, at der ikke ’går frugtsalat’ i det, så

hele organisationen. Processerne er blevet fin

vi får sorteret tingene.“

tunet gennem mange år hos det centrale team,
så evnen og viljen til at gå i dybden med systemerne er ført videre i CPH Capital.

12
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” I BankInvest var vi med til at videreudvikle den globale
aktiestrategi, som Niels B. Thuesen havde grundlagt tilbage
i 1989, hvor der investeres i selskaber, som er undervurderede,
og med stor risikospredning,” fortæller David Dalgas.

>>

Formue 4. kvartal 2012

13

a r t ik l er

”Man bruger også en del energi på at fravælge de forkerte
investeringer. Det er især vigtigt at undgå de såkaldte ’value
traps’, altså selskaber, som ud fra en overfladisk betragtning
ser billige ud, uden reelt at være det.”

”For det første er det jo en alvorlig forretning at passe på

”Det kunne måske være en virksomhed, som ville indbringe

andre folks penge. Så vi skylder dem at gøre os umage

100 kr., hvis den blev lukket i morgen og det hele solgt fra,

og gennemgå tingene grundigt og systematisk,” fastslår

men aktien koster kun 50 kr. Problemet er bare, at næste år,

David Dalgas.

så er den kun 90 kroner værd, året efter kun 80 kr. osv. Der

”Hver gang vi laver en investering, skal det jo gerne give

bliver destrueret værdier hver eneste dag. Det kunne f.eks.

et absolut afkast til kunden, der også skal være risikojusteret

være et europæisk teleselskab og andre typer med en forret-

attraktivt. Vi skal derfor være meget opmærksomme på, om

ningsmodel under pres, hvor der ikke er nogen vækst i om-

der er nogle faldgruber i investeringen. Vi skal ikke bare se

sætningen, hvor marginalerne er faldende, hvor der er et

på sunshine scenariet, men også på hvad der kan gå galt

stort investeringsbehov og masser af regulatoriske udfordrin-

med den her investering”.

ger kombineret med, at der er en dårlig ledelse, som ikke er

Rent konkret handler det om at organisere arbejdsgan-

aktionærorienteret,” lyder eksemplet fra David Dalgas.

gene, så de dels kan dokumenteres overfor kunderne, dels

I den situation afholder CPH Capital sig fra at spekulere i,

kan udfordre organisationen og hele tiden gøre folk bedre.

at andre og større investorer går ind med aktivistisk tilgang

I arbejdet med at udvælge aktier skal den enkelte medarbej-

for at presse ledelsen til at gøre noget drastisk.

der dokumentere sit arbejde og bruge det som basis for

”Det kan være glimrende i nogle situationer i nogle sel-

anbefalinger til CPH Capitals investment board, der består af

skaber, men det er bare ikke vores game. Vores game er

David Dalgas, Klaus Ingemann Nielsen og chefportefølje

mere at investere i virksomheder, hvor der bliver skabt værdi

manager Kenneth Graversen.

hver dag. Hvis vi ser – ikke på prisen på aktien – men på den

Og selvom CPH Capital er en mindre organisation end

underliggende værdi, så kan vi godt lide, at der bliver skabt

teamets tidligere arbejdspladser, så holder man strengt fast

værdi hver dag. Det gør også for os som langsigtede inve

i systematik og dokumentation.

storer i sådan en situation, at hvis aktien falder, så har vi det

”Det er også sundt og disciplinerende for folk at skrive

rigtigt godt med det og er villige til at købe flere aktier.”

det ned. Det skrevne ord, processen og hele den alvorlighed

Fokus på daglig værdiskabelse giver også helt banalt en

omkring det, synes vi er sund. Det sikrer os, at vi kommer

relativt mindre risiko i investeringen. De bedste selskaber i

igennem alle faktorer, at vi udvikler processen løbende og

verden er i en situation, hvor forretningsmodellen skaber

hele tiden tænker over, om noget skal tilføjes eller er over-

vækst i sig selv, og de beviser det med konkret handling.

flødigt,” uddyber David Dalgas.

”Vi kan også godt lide at se, at der bliver returneret
penge til aktionærerne enten via aktietilbagekøb eller divi-

Hold følelserne ude

dender, og at det har været over en langsigtet udvikling. Det

I udvælgelsen af aktier forsøger man selvfølgelig at vælge

viser os kvaliteten af forretningen,” siger David Dalgas

de rigtige og holde følelserne ude – f. eks. når det gælder glo-

og peger på den aktuelle forskel mellem europæiske og

bale forbrugsaktier, hvor et stærkt brand og personlige præ-

amerikanske banker.

ferencer kan spille mange investorer et puds. Det gælder et

”Goldman Sachs sender f. eks. over ti pct. af markedsvær-

brand som Coca-Cola, hvor afkastet på den investerede kapi-

dien retur til aktionærerne for øjeblikket – det er jo ganske be-

tal (nøgletallet CFROI) faktisk toppede for 15 år siden, fordi

tydeligt og noget, der rykker. Det viser også, at når vi snakker

forbruget af soft drinks med kulsyre generelt er faldet, og

med Goldman om, hvordan kvaliteten af deres egenkapital

man har ikke kunnet kompensere med prisstigninger, som

ser ud, så stoler vi faktisk på, hvad de siger,” fastslår han.

f. eks. tobaksindustrien har gjort med cigaretter.
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”Hvis vi derimod tager de europæiske banker, som vi også

Men man bruger også en del energi på at fravælge de

har mange møder med – det kunne f. eks. være Barclays – så

forkerte investeringer. Det er især vigtigt at undgå de

sidder de også og lovpriser deres egen egenkapital og siger,

såkaldte ’value traps’, altså selskaber, som ud fra en over

at der er ingen problemer med eksponering til det britiske

fladisk betragtning ser billige ud, uden reelt at være det.

og spanske boligmarked, og hvad der ellers er af problemer.
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De har skrevet ned, hvad de skal sige, og det er de helt sikre
på,” siger Dalgas med en hovedrysten.
”Det er fint nok at ’talk the talk’, men hvis man ikke vil
’walk the walk’ med at returnere penge til aktionærerne, så
demonstrerer det jo med al ønsket tydelighed, at de ikke selv
tror på, hvad de siger. Barclays er ikke villige til at købe aktier tilbage eller betale udbytte i nævneværdigt omfang. Det
viser bare, at den egenkapital, de snakker om at have, den
ved de udmærket godt selv, de ikke har – ligesom mange andre europæiske banker. Det er en illusion!”
Erfarent og tæt team
Det er tydeligt, at David Dalgas og hans team brænder for
kernen i virksomheden – analysen og det investeringsmæssige arbejde. Med CPH Capital er det lykkedes at komme
tilbage til den basale del af aktieinvesteringen i en mindre og
meget fokuseret organisation.
”Det har været ekstremt positivt. Det har givet den
kæmpe fordel, at vi kunne skære en masse ting fra. I BankInvest havde vi ti forskellige produkter, og nu har vi kun to.
Alle medarbejdere har det rigtige DNA med fokus på, hvordan vi vælger de bedste aktier med det bedste risikojusterede afkast. Den medarbejder, jeg har den korteste historik
med, har jeg arbejdet sammen med i syv år. Så det er folk,
vi kender ekstremt godt, og som vi i meget høj grad har tillid til,” fortæller CPH Capital-chefen.
Han glæder sig hver dag over at være rykket endnu tættere på investeringerne og have et meget erfarent og sammentømret team omkring sig.
”Det betyder rigtigt meget. Også i den fælles opfattelse
af, at det er meget basalt og helt centralt for os, at der skal
skabes værdi i de aktier, vi går ind i – helst hver dag. Den
underliggende værdiudvikling skal være god og positiv, der
skal være styr på risikofaktorerne, og der skal ikke være
særligt meget gæld. Vi interesserer os meget for, hvordan
udsvingene i cashflow har været – også i en eventuel krise
situation. Har der været styr på det? Det synes vi egentlig
belyser meget godt, hvad der er den reelle risiko for værdien
af virksomheden,” slutter David Dalgas.
”Ikke så meget på aktieprisvolatiliteten, men mere på:
Hvad er aktien egentlig værd?”

Formue 4. kvartal 2012
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Den ukuelige fighter
De fleste så ham som den karismatiske frontfigur, der ikke gik af vejen for
at udfordre det etablerede. En del kendte ham som medstifter af Formuepleje
og hjernen bag de unikke investeringsmodeller. Og enkelte oplevede ham som
den inspirerende indpisker, der konstant jagtede ny viden.
Den 18. juli døde Erik Møller, 64 år gammel.
af Jens hansen, Pressechef, Formuepleje

Havde det ikke været for en engageret klasse

Erik Møller var et nysgerrigt menneske, der inte-

lærer, der kunne se Erik Møllers potentiale, var

resserede sig for mange videnskaber, men hans

han blevet taget ud af skolen efter 7. klasse og

helt store interesse var viden om investeringsteori

sat i mekanikerlære. I stedet fik han taget en

og økonomisk historie. Han var en mand med sine

realeksamen og blev senere handelsuddannet

meningers mod og aldrig bange for at gå imod

som shippingmand.

strømmen, når han fandt det rigtigt.

En glødende interesse for økonomi fik ham til
at læse HA på Handelshøjskolen i Aarhus og så
fulgte nogle år med selskabsskatteligning i Aarhus Kommune. Med den bagage blev han i 1982

enorme viden på de områder, som interesserede ham. Erik Møller læste utrolig meget
faglitteratur, og han forstod som få at

EDB-center og ud af en fælles interesse for inve-

kombinere den store viden, han tilegnede

stering voksede et venskab, som i 1986 fik dem

sig, med sin systematiske sans for ana-

til at stifte Formuepleje.

lyse. Jeg ser helt klart Formueplejes unikke

I mere end 25 år nød kolleger og kunder hos
Hans strategiske evner og forretningsmæssige
indsigt var en af grundstenene i udviklingen af
Formuepleje, der i løbet af et enkelt årti tog
springet fra ubetydelig spiller til Danmarks største uafhængige kapitalforvalter.

”

En af Eriks største forcer var hans stædighed
og vilje til at få gennemført det, vi havde
besluttet. Den helt ekstraordinære ’go get it’
attitude, som Erik havde lige til det sidste, er
jeg sikker på, stammede helt tilbage fra
barndommen, hvor der virkelig ikke var for
meget at rutte med. Han skulle dælme vise
omverdenen, at han selv kunne klare sig
godt, så hans børn aldrig skulle mangle
noget. Resultatet blev, at han i tæt sam
arbejde med Claus Hommelhof skabte en
nytænkende, sund og levedygtig forretning
i Formuepleje,” lyder det fra direktør i Formueplejeselskaberne, Søren Astrup.

Formue 4. kvartal 2012

Jeg har altid været imponeret af hans helt

kollega med Claus Hommelhoff ved Landbrugets

Formuepleje godt af Erik Møllers mange talenter.
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investeringsmodeller som et resultat af Erik Møllers
omfattende analyser,” fortæller Esben Vibe, der arbejdede tæt sammen med Erik Møller igennem to årtier.
Først som formand for flere af Formueplejeselskaberne
og siden som direktør i Formuepleje.
Alle, der kendte Erik Møller, har oplevet hans evne til at
sætte ting i perspektiv. Han evnede som få at kommunikere
svært stof på en forståelig måde og finde de rette ord og
citater til at ramme situationen ind. Samtidig havde han
altid begge ben på jorden og interesserede sig oprigtigt for

”Jeg vil huske Erik for hans evne til at tænke langsig-

de mennesker, han mødte på sin vej, hvilket gjorde ham

tet og være fokuseret på at nå de langsigtede mål.”

både vellidt og respekteret.

Esben Vibe, tidl. bestyrelsesformand og direktør i

”

Formueplejeselskaberne
Jeg lærte Erik at kende, da Formuepleje blev kunde hos
os under starten af finanskrisen, hvor situationen var
præget af stor usikkerhed. Med sit engagement og sin

”Jeg vil huske Erik Møller som en meget passio
-

troværdighed gav Erik os tro på sine projekter og vished

neret mand, der virkelig brændte for det projekt, han

om, at han nok skulle leve op til sin del af de indgåede
aftaler. Også væk fra forhandlingsbordet brændte Eriks

havde sat i verden.”
		Peter Høltermand, direktør, SEB

passion igennem, da han altid var god til at kombinere
mere afslappende stunder med drøftelser om frem
tidige forretninger,” fortæller SEB’s danske direktør
Peter Høltermand.

”Jeg vil altid huske Erik for hans ufattelige viljestyrke, den åbenlyse matematiske begavelse samt
ikke mindst hans kommunikative evner. Jeg ser

Erik Møller kæmpede igennem et årti med en uhelbredelig

ham som min mentor og læremester gennem ti år

kræftsygdom. Han angreb sygdommen, som var det en

og vil resten af livet huske at bruge det, han lærte

bakke, der skulle besejres på en af de cykelture, han elskede.
Han formåede flere gange at gøre lægernes prognoser

mig.”
		Søren Astrup, direktør, Formueplejeselskaberne

til skamme, men at knække sygdommen helt lykkedes
desværre ikke.
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Slagsmål forude
Den europæiske gældskrise er fortsat det store tema på
finansmarkederne. Der er stadig langt til en løsning, men
sommeren bød dog på en smule fremskridt.
AF René Rømer, CFA, FormueforvaltER, Formuepleje

18
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I slutningen af juli sukkede finansmarkederne

til vejrs, og ligeledes gjorde renterne i de nord

endnu en gang af lettelse. Præsidenten i Den

europæiske lande. Hos Formuepleje mener vi

Europæiske Centralbank (ECB), Mario Draghi,

ikke, at gældskrisen nu er løst. Som vi beskrev i

indikerede her for første gang, hvad der ville

2011 i artiklen ”En flig af optimisme”, betyder

ske i løbet af august og september: at ECB

gældskrisen, at Europa står over for tre forskellige

under visse forudsætninger nu var klar til at købe

udfordringer, som hver især kræver sin egen unikke

uendeligt mange europæiske statsobligationer.

løsning, hvis euroen skal overleve i noget, der

Formålet var at sænke renterne i de gældspla-

minder om den nuværende form. Det er der ikke

gede sydeuropæiske lande, hvilket også lykkedes.

ændret på, men begivenhederne over det seneste

Et væsentligt symptom på den europæiske gæld-

år gør, at en update af vores holdning alligevel er

skrise blev dermed fjernet. Aktiemarkederne skød

på sin plads.
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”Problemet med den lange tidshorisont handler om at gøre
eurosamarbejdet levedygtigt. Som de senere år har vist, kan
en valutaunion ikke klare, at der opstår spekulation om de
enkelte landes lyst til at blive i valutaunionen.”

Tre horisonter

På samme tid voksede de offentlige underskud på grund af

De tre udfordringer har hver sin tidshorisont:

udvidede velfærdsydelser. Konsekvensen var, at lønstigning

På den helt korte tidshorisont – og dét, der derfor har været

erne i landene løb fra de relativt lave produktivitetsstig

mest presserende – har visse europæiske lande haft proble-

ninger, og derfor er problemlandene i dag slet ikke konkur-

mer med at skaffe lån i kapitalmarkederne. Uden adgang til

rencedygtige sammenlignet med eksempelvis Tyskland.

lån vil landene ikke kunne betale deres regninger og derfor

Den løsning på problemet, landene indtil videre har fået

blive kastet ud i kaos. Netop fordi problemet har været så

anvist, er primært en mindskelse af velfærdsydelserne og

presserende, og fordi konsekvenserne af inaktivitet har

den offentlige sektor, hvilket på sigt tænkes at kunne sænke

været til at få øje på, er det også dét, mest opmærksomhed

det offentlige gældsniveau og at kunne sænke det generelle

har været rettet mod. Direkte lån fra EU-landene og IMF

lønniveau i landene og dermed styrke konkurrenceevnen.

samt programmer som EFSF og EFSM var de første forsøg

Desværre er det samtidig opskriften på at forlænge de lang-

på løsninger. Men med Spaniens og Italiens indtog blandt

varige recessioner, problemlandene befinder sig i, hvorfor der

problemlandene er beløbsstørrelserne simpelthen blevet så

da også er udbredt folkelig modstand mod sparekravene. Og

store, at det var nødvendigt at få ECB til at tage handsken

netop hér er kernen i problemet. For pengene er blevet lånt

op. Med ECBs adgang til selv at trykke penge må det kort-

og brugt, og der er derfor nogen, der ender med at skulle

sigtede finansieringsproblem nu betragtes som løst én gang

betale regningen. Desværre er den eneste alternative beta-

for alle.

ler de nordeuropæiske lande, og folkestemningen i Nord-

Problemet med den lange tidshorisont handler om at gøre

europa er i øjeblikket kraftigt imod at låne yderligere/forære

eurosamarbejdet levedygtigt. Som de senere år har vist, kan

penge til problemlandene. Det er det modsætningsforhold,

en valutaunion ikke klare, at der opstår spekulation om de

der vil danne rammen om de kommende slagsmål internt i

enkelte landes lyst til at blive i valutaunionen. I den nuvæ-

eurozonen og vil have potentialet til at bevæge de finansielle

rende krise er denne spekulation opstået på baggrund af for

markeder fremadrettet.

stor gældsætning af den offentlige sektor og/eller den private sektor. Et problem hvor den ”traditionelle” løsning har

Forsigtig jubel

været at lade seddelpressen betale gælden. Den mulighed

Når alt det er sagt, så var Mario Draghis udmelding om

har man ikke i en valutaunion, hvor seddelpressen er gemt

obligationsopkøb den logiske løsning på det kortsigtede pro-

væk hos ECB i Frankfurt. Også dette problem nærmer sig sin

blem. Aktionærerne i Formueplejeselskaberne kunne derfor

endelige løsning: Forslaget om en Bankunion, hvor de euro-

juble med markederne trods rentestigningerne dengang i juli,

pæiske banker skal holdes under opsyn af ECB og med fæl-

for porteføljerne var positioneret til netop sådan en begiven-

les garantier skal holde styr på den private gældsætning,

hed. Desværre findes der ikke en lige så nem løsning på

mens den såkaldte fiscal compact er første skridt på vejen

det mellemlange problem, hvorfor det også fremadrettet vil

mod, at landene fraskriver sig selvstændigheden ift. egen

være nødvendigt at navigere i markederne med forsigtighed.

finanspolitik og dermed offentlig gældsætning.
Det tredje, sidste og fortsat uløste problem har en

rene.roemer@formuepleje.dk

mellemlang tidshorisont. Til syvende og sidst bunder dette
problem i den gæld, der allerede findes, og som er brugt
uproduktivt. I perioden frem til finanskrisen voksede den
private gældsætning i flere af problemlandene kraftigt, især
på grund af massive investeringer i ejendomssektoren.
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Høj risiko
har været dyrt
Rent teoretisk bør afkast og risiko følges ad. Men virkeligheden viser sig at
være en ganske anden. En omfattende analyse af perioden fra 1995 til 2012
viser, at sektorerne med lav risiko ikke alene har været de mest sikre, de har
også leveret det højeste afkast.
af Otto Friedrichsen, formueforvalter, Formuepleje

Efter hver kvartalsafslutning fokuserer aktiemar-

ningsvæksten i forhold til den reelle kursudvikling i

kedet som oftest på udviklingen i indtjeningen

selskaberne? Det spørgsmål får De et klart svar på

gennem det seneste kvartal samt forventningerne

i denne analyse. For at analysere risikoen på indtje-

til de kommende kvartaler. Indtjeningen i selskaberne er altid central, fordi markedet bruger den til

ningen for hver af de ti sektorer i det globale indeks
MSCI World1) har vi taget udgangspunkt i kvar-

at vurdere potentialet for værdiskabelse, som på

talsvise, realiserede indtjeningsniveauer tilbage fra

længere sigt gerne skulle udmønte sig i kursstig-

19952). På disse data er der beregnet en standard-

ninger på aktiemarkedet.

afvigelse, hvilket er den statistiske betegnelse for

Det store fokus på det absolutte indtjenings

indtjeningens udsving i forhold til middelværdien

niveau eller den forventede indtjeningsstrøm har

– eller på godt dansk risikoen på indtjeningen.

en tendens til at fjerne fokus fra risikoen på indtje-

Resultaterne fremgår af tabel 1, hvor sektorerne er

ningen. For præcis ligesom selskaber har forskel-

rangeret efter risikoniveau på indtjeningen.

lige risikoprofiler i forhold til kursudviklingen, så

Som det fremgår, har Sundhed den laveste

har de også forskellige risikoniveauer i forhold til

risiko på den kvartalsmæssige indtjening, idet

indtjeningen. Alt andet lige bør der være en sam-

standardafvigelsen her ligger på syv pct. Samtidig

menhæng mellem de to. Men hvordan er koblin-

har sektoren haft en gennemsnitlig årlig indtje-

gen mellem risikoen på indtjeningen og indtje-

ningsfremgang på ni pct. i analyseperioden.

tabel 1 – indtjenings
- og kursrisiko

Indtjening
Årlig standardafvigelse

Gennemsnitligt
årligt afkast

7,0%

9,0%

13,3%

9,2%

Stabilt forbrug

9,3%

7,2%

12,0%

11,3%

Forsyning

18,0%

-1,5%

13,5%

6,1%

Industri

19,2%

6,7%

17,3%

5,4%

Energi

28,2%

12,4%

18,4%

11,3%

Materialer

40,5%

7,9%

21,6%

7,2%

IT

79,9%

8,8%

27,0%

7,9%

Finans

82,4%

4,2%

20,2%

3,3%

Cyklisk forbrug

129,3%

6,0%

17,7%

5,5%

Tele

135,4%

1,9%

18,5%

4,1%

25,0%

6,3%

15,6%

6,0%

Kilde: Formuepleje, data fra Bloomberg og MSCI.
Anm.: Beregninger på baggrund af MSCI World Net indeks nomineret i dollar.
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Kursudvikling

Gennemsnitlig årlig
indtjeningsvækst
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Stabilt forbrug ligger stort set på niveau med Sundhed. Risikoen på indtjeningen er på ni pct., og der ses en gennem
snitlig årlig indtjeningsvækst på syv pct. Med andre ord
betyder det, at Stabilt forbrug over perioden 1995-2012 har
haft en gennemsnitlig årlig stigning i indtjeningen på syv pct.
Samtidig har der været en meget lille risiko eller variation på
kun ni pct. Da risikoen på indtjeningen i Stabilt forbrug generelt er lav, så kan vi med relativ stor sandsynlighed antage,
at indtjeningen alt andet lige også fremadrettet vil stige med
syv pct. i gennemsnit. Sektoren har med andre ord en meget
høj indtjeningsstabilitet.
I den nederste halvdel af tabel 1 ligger sektorerne med
den højeste indtjeningsmæssige risiko. Cyklisk forbrug og
Tele har i analyseperioden opnået ekstreme risikoniveauer i
indtjeningen på henholdsvis 129 pct. og 135 pct. Forklaringen på de ekstreme niveauer skal findes i flere forhold. I Cyklisk forbrug ses der i perioder med recession voldsomme
udsving i indtjeningen. Dette faktum er i sig selv ikke noget,
der bør udelukke sektorerne fra analysen. Udsvingene har dog
en så voldsom effekt på den samlede standardafvigelse, at
den i værste fald vil være misvisende i længere perioder.
For telesektoren gør det sig gældende, at der var en del
volatilitet i indtjeningen i forbindelse med IT-boblen omkring
årtusindeskiftet. Samtidig har det typisk været en sektor, der
er vokset gennem opkøb med deraf følgende tilpasninger af
eksempelvis goodwill m.m. Specielt i forhold til Tele synes
risikoen at være ekstrem, når vi tager sektorens forretningsmodel i betragtning. Derfor behandles disse to sektorer i det
efterfølgende med forbehold.
IT og Finans ligger med risikoniveauer på 80 pct. på indtjeningen og med gennemsnitlige årlige vækstrater i indtjeningen på henholdsvis ni og fire pct. Som investor i finanssektoren påtager man sig således en risiko, der er cirka ti
gange højere end dén, man påtager sig for indtjeningen
i Sundhed og Stabilt forbrug. Samtidig er belønningen en
gennemsnitlig årlig indtjeningsvækst på blot det halve i
forhold til Sundhed og Stabilt forbrug. Af figur 1 fremgår

1 AKKUMULERET INDTJENINGSVÆKST
450
350

Sundhed

250

Stabilt forbrug

150

MSCI World
Finans

50
-50
-150
-250
1995

1999

2003

2007

2011

Kilde: Formuepleje, data fra Bloomberg.

>>

Anm.: Recessionsperioder er markeret med gråt
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2 SAMMENHÆNG MELLEM RISIKO PÅ INDTJENINGEN OG GENNEMSNITLIG ÅRLIG INDTJENINGSVÆKST OG AFKAST
Gennemsnitlig årlig indtjeningsvækst og afkast
16%

Gennemsnitligt årligt afkast

Gennemsnitligt årligt indtjeningsvækst

Energi

12%
Sundhed

8%
Stabilt
forbrug

IT
Industri MSCI
World

Materialer

Cyklisk
forbrug
Finans

4%
Tele

0%

-4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Risiko på indtjening (σeps )

Kilde: Formuepleje, data fra Bloomberg
Anm.: Stiplet linje er regression inkl. Cyklisk forbrug og Tele. Optrukket linje er regression eksl. Cyklsik forbrug og Tele

indtjeningsstabiliteten ganske tydeligt. Sundhed og Stabilt

oden. For eksempelvis Stabilt forbrug gør det sig gældende

forbrug stiger nærmest i en ret linje over perioden. Selv i

over perioden, at der har været en risiko på kursudviklingen/

perioder med recession (områder markeret med gråt) viser de

afkastet på 12 pct., mens markedet som helhed (MSCI

to sektorer modstandsdygtighed, mens resten af markedet

World) har haft en risiko på 16 pct.

oplever markant indtjeningstilbagegang. Styrken i netop

22

disse sektorer er således, at der leveres sikker indtjening

Risiko er ikke bare risiko

både i perioder med høj- og lavkonjunktur.

Stabilt forbrug har over perioden givet et gennemsnitligt

De lave risikoniveauer i netop de to sektorer skyldes, at

årligt afkast på 11 pct., hvilket er dobbelt så højt som det

efterspørgslen efter selskabernes produkter i høj grad er uaf-

generelle marked på seks pct. Med andre ord har Stabilt for-

hængige af de økonomiske konjunkturer. Der vil med andre

brug genereret et dobbelt så højt årligt afkast og endda til en

ord altid være efterspørgsel efter medicin, sundhedspro

lavere risiko! Rent teoretisk bør risiko og afkast følges ad,

dukter og services i sundhedssektoren, ligesom der i vid

idet man som investor kræver at få et højere afkast, når man

udstrækning altid vil genereres stabil indtjening gennem

påtager sig en højere risiko. I figur 2 holdes den indtjenings-

efterspørgslen på produkter inden for fødevarer, supermar

mæssige risiko op mod både den gennemsnitlige årlige ind-

keder, bryggerier osv., som udgør rygraden i Stabilt forbrug.

tjeningsvækst og det gennemsnitlige årlige afkast. Formålet

Den akkumulerede indtjening i finanssektoren viser mod-

er at undersøge, om en investor ved at påtage sig en højere

sat meget markante udsving i indtjeningen. Perioder med

indtjeningsmæssig risiko bliver belønnet med både højere

recession er meget hårde ved indtjeningen i Finans. De mere

gennemsnitlig indtjeningsvækst og ditto afkast. Figur 2 viser

end udraderer den fremgang, der var i perioden fra 2003 til

overraskende, at investorerne siden 1995 hverken er blevet

2007. Samlet set har Finans oplevet en gennemsnitlig årlig

belønnet i form af højere gennemsnitlig årlig indtjenings-

indtjeningsfremgang på fire pct. MSCI World er en sammen-

vækst eller højere gennemsnitligt årligt afkast ved at påtage

vægtning af de ti sektorer og udgør således verdensmarke-

sig en højere indtjeningsmæssig risiko (stiplede røde og

det. Som et resultat af sammenvægtningen er MSCI World

orange regressioner). Tværtimod har investorerne opnået

mindre risikabel på indtjeningen sammenlignet med eksem-

både lavere gennemsnitlig indtjeningsvækst og ditto afkast!

pelvis IT og Finans, men mere risikabel end Sundhed og Sta-

Regressionerne på både indtjeningsvækst og afkast viser

bilt forbrug. Af tabel 1 fremgår det, at MSCI World i perioden

således, at man som investor har opnået lavere gennemsnit-

har haft en indtjeningsrisiko på 25 pct. med en gennemsnit-

lig indtjeningsvækst og ditto afkast, hvis man har øget sin

lig årlig vækstrate i indtjeningen på seks pct.

eksponering mod sektorer med en højere indtjeningsrisiko.

Vi antager, at det er indtjeningsvæksten, der driver kurs-

Ekskluderes Cyklisk forbrug og Tele – jævnfør diskussio-

stigningerne i et selskab eller en sektor. Derfor må det også

nen tidligere – ændrer det regressionen på den gennem

forventes, at billedet er det samme på risikosiden. I højre

snitlige årlige indtjeningsvækst (optrukne røde og orange

side af tabel 1 er risikoen på sektorens kursudvikling bereg-

regressioner). Efter ekskluderingen bliver hældningen på

net sammen med det gennemsnitlige årlige afkast over peri-

regressionen nul, hvilket vil sige, at der stadig ikke opnås
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Ved nærmere undersøgelse af de to sektorer med netop
den højeste stabilitet i indtjeningen, nemlig Sundhed og
Stabilt forbrug, viser der sig en anden interessant observation. I Stabilt forbrug ligger det årlige gennemsnitlige afkast
på 11 pct., hvilket er over den gennemsnitlige årlige indtjeningsvækst på syv pct. Man er således som investor i perioden blevet belønnet med et merafkast i forhold til indtjeningsvæksten ved at påtage sig eksponering i Stabilt forbrug.
På nær Forsyning – der i øvrigt over perioden synes uinteressant med negativ indtjeningsvækst og et meget lavt gennemsnitligt årligt afkast – er forholdet modsat i samtlige
øvrige sektorer. I syv af de ti sektorer slår indtjeningsvæksten
således langt fra 100 pct. igennem i det gennemsnitlige
årlige afkast.
Fire vindere
Generelt kan man sige, at for at få den optimale sektoreksponering over analyseperioden har man alt andet lige skulle
placere sig med så lav indtjeningsrisiko som muligt til en så
høj indtjeningsvækst som muligt. Dette svarer til at placere
sig øverst i venstre hjørne i figur 2.
For at opnå en mere tydelig klassificering af sektorerne er
der i tabel 2 lavet en risikojustering af både indtjeningsvæksten og det gennemsnitlige årlige afkast. Den gennemsnitbelønning for at påtage sig en højere indtjeningsrisiko. Dog

lige årlige indtjeningsvækst og det gennemsnitlige årlige

ser man heller ikke længere, at man får en lavere indtjenings-

afkast er således sat i forhold til risikoen på indtjeningen.

vækst ved at øge risikoen. I forhold til den justerede regres-

Som det fremgår af tabellen er der fire sektorer, der på

sion på det gennemsnitlige årlige afkast er situationen uæn-

risikojusteret basis har klaret sig bedre end markedet (MSCI

dret. Man opnår stadig et lavere gennemsnitligt årligt afkast

World). Sundhed og Stabilt forbrug ligger ikke overraskende

ved at påtage sig en højere indtjeningsrisiko trods eksklude-

i top efterfulgt af Energi og Industri.

ringen af Cyklisk forbrug og Tele. Analysen viser dermed, at

Ved netop at optimere indtjeningsvækst og gennemsnitligt

man som investor – set over perioden 1995-2012 – ikke har

årligt afkast i forhold til risikoen på indtjeningen viser det sig,

haft et incitament til at øge den indtjeningsmæssige risiko,

at Sundhed og Stabilt forbrug sammen med Energi og Indu-

tværtimod! Den bedste strategi i perioden har altså været at

stri i perioden havde givet både den bedste indtjeningsvækst

minimere den indtjeningsmæssige risiko og fokusere på sek-

og det bedste afkast set i forhold til indtjenings
risikoen.

torer med den højest mulige indtjeningsstabilitet.

Samtlige øvrige sektorer viste et dårligere forhold mellem
risiko og afkast i forhold til MSCI World.

Risikojusteret gennemsnitlig årlig indtjeningsvækst og afkast

Tabel 2

Risikojusteret
gennemsnitlig årlig
indtjeningsvækst

Risikojusteret
gennemsnitligt årligt
afkast

Der viser sig altså at være en klar sammenhæng mellem
risikoen på indtjening og kursudvikling samt belønningen
gennem indtjeningsvækst og afkast i perioden 1995 til
2012. Foruden de påviste sammenhænge er der en lang
række øvrige forhold, som indgår i Formueplejes sektorallo-

Sundhed

1,28

0,69

kering såsom værdiansættelse og balancestyrke m.v. Analy-

Stabilt forbrug

0,77

0,94

sen kan således ikke stå alene, men de fundne resultater bør

Energi

0,44

0,61

tages i betragtning, når en investor foretager sine sektorvalg.

Industri

0,35

0,31

MSCI World

0,26

0,24

Materialer

0,19

0,18

IT

0,11

0,10

Finans

0,05

0,04

Forsyning

-

0,34

Cyklisk forbrug

0,05

0,04

Tele

0,01

0,03

otto.friedrichsen@formuepleje.dk

1) Afkastdata er beregnet på nettoindeks (korrigeret udbytte)
2) Datagrundlaget bygger på kvartalsmæssige indeks EPS før ekstraordinære poster
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Økonomisk
huskeseddel
af Anders Kristiansen, senior Formuerådgiver, Formuepleje

Årets afslutning nærmer sig, og traditionen tro gennemgår vi
kort de skattemæssige aspekter, som vores private investorer
bør være opmærksomme på inden nytår og i det nye år.

1. Skatteregler
I tråd med Skattereformen fra 2009 er den maksimale

Det er allerede nu muligt at beregne sin skat på kursgevinster

beskatning af positiv nettokapitalindkomst i år 45,50 pct.

på formueplejeaktier for indkomståret 2012. Derved kan

I 2013 nedsættes satsen til 43,50 pct., inden den lander på

man imødegå den rente på 3,4 pct. for restskat, der påregnes

42 pct. i 2014. Satsen gælder for nettoindkomst over

i 2013.

40.000 kr. Der gælder dobbelt bundfradrag for ægtefæller.

Har De solgt formueplejeaktier i andet halvår af 2011,
påvirkede det selvangivelsen for 2011. Ligeledes vil even

2. Tidligere selvangivelser

tuelle salg fra 1. juli 2012 og frem til 31. december 2012
indgå i beskatningsgrundlaget for indkomståret 2012. Beløb

Ved overgangen fra realisationsprincippet til lagerprincippet i

skal påføres årsopgørelsens rubrik 38.

2009 skulle private investorer rent skattemæssigt gøre op
med de gamle anskaffelseskurser. Det betød bl.a., at eventuelle tab fra anskaffelsestidspunktet og frem til 30. juni

Børskurser

1/7 2011

30/6 2012

Stigning pr. aktie

Optimum

112,5

116,5

4,0

Pareto

245,5

292,6

47,1

Safe

142,6

173,7

31,1

Epikur

311,0

392,0

81,0

Penta

131,5

169,7

38,2

Merkur

195,0

223,5

28,5

LimiTTellus

119,5

125,5

6,0

2009 kunne fradrages som negativ kapitalindkomst på
selvangivelsen for 2009.
Har man ikke været opmærksom på denne mulighed for
at få fradrag, så kan man med hjemmel i Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2 senest med udgangen af april 2013 få
genoptaget sin skatteansættelse hos SKAT.
3. RESTSKAT 2012?
For indkomståret 2012 vil alle Formueplejeselskaberne igen
i år bidrage med positiv kapitalindkomst, eftersom kurserne
er steget i perioden fra 1. juli 2011 til 30. juni 2012.
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”

Fra indkomståret 2012
er loftet for indbetaling på
ratepension nedsat yderligere
fra 100.000 kr. til nu
50.000 kr. Har De behov for
større indbetalinger end de
50.000 kr., kan der indbetales
på en livsvarig livrente i et
pensionsselskab.

4. FORSKUDSREGISTRERING 2013

6. GIV STORE JULEGAVER OG SPAR I SKAT

Fra næste år kommer lagerbeskatningen til at følge investors

Overvej gaver/arveforskud under den afgiftsfrie grænse på

kalenderår. Aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 7 er

58.700 kr. til børn og børnebørn og spar 15 pct. i bo-/gave

ændret i foråret. Det betyder, at lagerbeskatning af aktier i

afgift. Svigerbørn må modtage 20.500 kr. Både De og Deres

Formueplejeselskaberne fremover skal opgøres på grundlag

ægtefælle kan give en gave/et arveforskud.

af værdien ved udgangen af aktionærens indkomstår, hvor

anders.kristiansen@formuepleje.dk

det tidligere var værdien ved udgangen af formuepleje
selskabets indkomstår.
Det betyder, at De fremover skal selvangive kursudvik
lingen for kalenderåret og ikke som tidligere pr. 30.6, men
husk, at den nye lov først har virkning fra indkomståret
2013. For indkomståret 2013 skal man derfor indberette
kursudviklingen for perioden 1.7.2012 til 31.12.2013
(1½ år). Fra 2014 vil indberetningen følge kalenderåret.
5. INDBETALING PÅ KAPITAL- OG RATEPENSION?
Fra indkomståret 2012 er loftet for indbetaling på ratepension nedsat yderligere fra 100.000 kr. til nu 50.000 kr. Har
De behov for større indbetalinger end de 50.000 kr., kan der
indbetales på en livsvarig livrente i et pensionsselskab.
Driver De selvstændig erhvervsvirksomhed (ikke i selskabsform), bør De igen i år overveje at overføre op til 30
procent af virksomhedens overskud til en pensionsordning
med fradrag i grundlaget for betaling af topskat. Denne
mulighed består frem til og med 2014, hvorefter loftet på
50.000 kr. også rammer de selvstændige erhvervsdrivende
i lighed med lønmodtagere.
Desuden er det en overvejelse værd at vurdere, om der
skal ske indbetaling på op til 46.000 kr. på kapitalpensionen
i år, inden kapitalpensionen evt. skal afgiftsberigtiges med

Husk at:

e tab
fradragsberettiged
Tjekke om De har
til skat.
dnu ikke er oplyst
fra 2009, som en
lingen i
stskat på kursudvik
Beregne Deres re
2011
aberne fra 1. juli
Formueplejeselsk
til 30. juni 2012.

kr., hvis
en op til de 50.000
 ylde ratepension
F
det er muligt.
kr. på
ng op til 46.000
Overveje indbetali
12.
kapitalpension i 20
n
eforskud under de
Overveje gaver/arv
rn,
bø
til
kr.
på 58.700
afgiftsfrie grænse
børnebørn, mv.

En time
hvis De er i tvivl.
Søge rådgivning,
investering.
kan være en god

37,3 pct. til næste år (læs artiklen på side 4).
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Global vækst
i et dødvande
Centralbankerne har igen spændt et sikkerhedsnet ud og derved mindsket
risikoen for en nedsmeltning af de finansielle markeder markant.
Derfor vil fokus blive rettet mere mod den lave globale vækst, som befinder
sig i et dødvande. Udfordringen er, at de store motorer, der skal sætte gang
i væksten, kører i et lavt gear.

af Erik Bech, formueforvalter, Formuepleje

De seneste måneder har gældskrisen i Euroland bredt sig

centralbankerne at forhindre en nedsmeltning på de finan-

som ringe i vandet og været en medvirkende faktor til, at den

sielle markeder, og de køber tid til, at de europæiske politi-

globale økonomi er ramt af en vis afmatning i øjeblikket. Det

kere måske kan finde en langsigtet holdbar løsning

har fået flere centralbanker i arbejdstøjet med forskellige

på de europæiske gældsproblemer. Disse stimulanser fra

tiltag f. eks. i form af opkøb af obligationer. Derved forsøger

centralbankerne har været en saltvandsindsprøjtning for de
finansielle markeder, hvor risikoappetitten er steget kraftigt
det seneste kvartal, hvilket har udmøntet sig i særdeles

1

flotte afkast i Formueplejeselskaberne både set over de

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

seneste 3 og 12 måneder.

Seneste kvartal

Optimum

Hvor skal efterspørgslen komme fra?
Tiltagene fra centralbankerne vil kun i begrænset omfang

Pareto

være med til at skabe vækst. Med et såvel pengepolitisk

Safe

som finanspolitisk arsenal, der er ved at være udtømt især i

Epikur

den vestlige verden, er det relevant at se på, hvilke andre

Penta

faktorer der kan understøtte den globale vækst. Hvis der skal
komme mere gang i verdensøkonomien, er det nødvendigt

Merkur

med en større efterspørgsel. Det store spørgsmål er blot,

LimiTTellus

hvor efterspørgslen skal komme fra.
Der er tre store regioner, som er de primære motorer i den

Globus

globale økonomi, jfr. figur 2. Den Europæiske Union tegner

Fokus

sig for godt 25 pct. af verdensøkonomien, den amerikanske

Globale
aktier DKK

for knap 22 pct., mens de to store østasiatiske lande Kina og
Japan står for henholdsvis 10,5 pct. og godt 8 pct. Derefter

Danske
realkreditobl.

er der langt ned til de næste lande. Så hvis den globale
0%

10%

Kilde: Formuepleje og Bloomberg
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Tyske forbrugere holder

2 HVOR SKER PRODUKTIONEN

tegnebogen i lommen

Procent
30

Den anden gruppe er de tyske forbrugere, som på trods af
den europæiske gældskrise er nogenlunde privilegerede.

25

Den tyske arbejdsløshed er på det laveste niveau siden genforeningen. Samtidig har de tyske forbrugere gennem de

20

senere år sparet meget op, og derfor har de mulighed for at

15

nedbringe opsparingen og forbruge lidt mere i stedet. Men
selvom de tyske forbrugere har penge på kistebunden, og

10

jobsituationen er nogenlunde fornuftig, så er der ikke udsigt
5

til en markant tysk forbrugsfest. Detailhandlen og forbrugertil
liden viser, at de tyske forbrugere er meget tilbageholdende.

0
EU

USA

Kina

Japan

Brasilien Rusland

Canada

Indien

Kilde: IMF. Landenes bruttonationalprodukt i procent af den globale bruttonationalproduktion.
Baseret på data fra 2011. EU omfatter de 27 lande i regionen.

Det er måske ikke så overraskende, når der er krise i flere af
de omkringliggende lande, og Tyskland risikerer at hænge på
noget af regningen i gældsplagede sydeuropæiske lande.
Kinas vækstmål indenfor rækkevidde

eller flere af de tre store regioner får vind i sejlene. I Formue-

Den tredje og sidste magtfaktor, der har musklerne til at øge

pleje har vi i en længere periode haft fokus på tre grupper i

efterspørgslen, er den kinesiske regering. Kina har ved tid

disse regioner, der har forudsætningerne og pengene til at

ligere lejligheder stimuleret økonomien primært via offent-

sætte mere gang i efterspørgslen, nemlig de amerikanske

lige investeringer, når der har været behov for at skabe mere

virksomheder, de tyske forbrugere og den kinesiske regering.

vækst i den kinesiske økonomi. Ifølge Kinas premierminister
Wen Jiabao er Kina godt på vej til at nå sit mål om en vækst

Amerikanske virksomheder

i år på 7,5 pct. Så umiddelbart har Kina ikke behov for de helt

er tilbageholdende

store stimulanser i øjeblikket, da vækstmålet for 2012 er

De amerikanske virksomheder er – efter hårde tilpasninger

indenfor rækkevidde. Men da den kinesiske økonomi i høj

i kølvandet på finanskrisen – ved at være nogenlunde vel

grad er styret fra centralt hold, kan der pludselig komme nye

polstrede igen. Derved har de mulighed for at lave flere nye

tiltag, hvis det vurderes at være nødvendigt. Så det er svæ-

investeringer og samtidig skabe flere nye arbejdspladser. De

rere at forudsige reaktionsmønstrene fra Kina.

fleste indikatorer tyder dog på, at de amerikanske virksomheder fortsat holder igen med investeringer, dels på grund af

Forsigtig investeringsstrategi bibeholdes

nedgang i eksportordrer og dels på grund af et fortsat svagt

Så samlet set er der ikke umiddelbart udsigt til, at der kom-

hjemmemarked. Eksporten er under pres som følge af den

mer en markant stigende efterspørgsel fra nogen af de tre

globale afmatning kombineret med en stærkere dollarkurs,

vigtige grupper. Derfor er der heller ikke udsigt til en væsent-

der har været med til at svække konkurrenceevnen hos

lig fremgang i verdensøkonomien i de kommende måneder.

de amerikanske virksomheder. På hjemmefronten er der

Massive offentlige besparelser vil lægge en kraftig dæmper

udsigt til, at de amerikanske forbrugere træder på bremsen i

på den europæiske økonomi, mens udsigten til en mulig

de kommende måneder. Udover udfordringerne med høj

finansiel afgrund i USA kan være gift for den amerikanske

arbejdsløshed og højere benzinpriser, så udløber en del

økonomi de næste par måneder. Så selvom centralbankerne

skattelettelser ved slutningen af året. Hvis de ikke bliver

har spændt et sikkerhedsnet ud, vil optimismen sandsynligvis

forlænget, vil det sende den amerikanske økonomi i reces-

være behersket på de finansielle markeder, for grundlæg-

sion i 2013, og derfor bliver udløbet af skattelettelserne

gende er der fortsat rigtig mange udfordringer.

betegnet som en finanspolitisk afgrund.
Det forventes dog, at de amerikanske politikere vil blive
enige om en løsning, hvor en del af disse skattelettelser vil
blive forlænget, men der vil ikke komme nogen løsning før

Derfor holder Formueplejeselskaberne stadig fast i en forsigtig investeringsstrategi.
erik.bech@formuepleje.dk

det amerikanske præsidentvalg den 6. november. Usikker
heden om skatteprocenten fra nytår vil sandsynligvis medføre, at de amerikanske forbrugere vil være mere tilbageholdende i de kommende måneder, og derfor er de amerikanske
virksomheder også afventende med nye investeringer.
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Obligationer og valuta
Den Europæiske Centralbank har med beslutningen om at

Stadig afkastpotentiale på obligationer

købe statsobligationer fra kriseramte lande i Euroland mind-

De danske renter har i den seneste periode været præget af

sket risikoen for, at eurosamarbejdet bryder sammen på kort

nogenlunde uforandrede lange renter og lidt lavere korte ren-

sigt. Dette opkøb har dog ikke løst de grundlæggende pro-

ter. Derved har strategien om en kraftig overvægt i korte

blemer i Euroland på lidt længere sigt, jfr. artiklen side 18 i

obligationer båret frugt. Vi vurderer fortsat, at de korte ren-

dette magasin.

ter vil være nogenlunde forankret omkring det nuværende

På den anden side af Atlanten har den amerikanske cen-

niveau, da de europæiske banker svømmer i penge de næste

tralbank (Fed) også gravet dybt i værktøjskassen for at skabe

par år, så de har en naturlig interesse i at købe korte obliga-

mere gang i den amerikanske økonomi. Fed er villig til at

tioner. Derimod er der mere usikkerhed med hensyn til de

købe amerikanske realkreditobligationer for 40 mia. USD

lange renter, især hvis en større og større andel af den span-

hver måned, indtil den vurderer, at arbejdsløsheden er kom-

ske og italienske gæld bliver garanteret af den tyske stat.

met tilstrækkeligt ned.

I så fald vil de lange spanske og italienske renter begynde at
tilnærme sig lange tyske renter. Det kan ske ved, at lange

Afdækning af dollarrisiko

spanske og italienske renter falder, da obligationerne bliver

Den lavere risiko for et nært forestående eurokollaps har

mere sikre, mens lange tyske renter stiger, fordi den tyske

medført en styrkelse af euroen i de sidste par måneder.

gæld risikerer at blive højere. I så fald vil de lange danske

Denne trend med en stærkere eurokurs i forhold til dollaren

renter også stige.

blev forstærket, efter Fed meldte sig på banen med opkøb,
hvilket svækkede dollaren.

Afkastet på danske realkreditobligationer ser fortsat fornuftigt ud, selvom det historisk set er på et lavt niveau. Med

Der har været store udsving i dollarkursen i år, og i For-

tilsvarende historisk lav lånerente på nul pct., jfr. artiklen

mueplejeselskaberne har vi løbende udnyttet disse bevægel-

side 8 i dette magasin, er det fortsat interessant at lave lå-

ser i forbindelse med afdækning af dollareksponeringen fra

nefinansieret køb af danske realkreditobligationer. Renteføl-

beholdningen af amerikanske aktier. Disse strategier har jfr.

somheden på obligationerne i Formueplejeselskaberne er lav

nedenstående graf bidraget med et væsentligt positivt af-

og koncentreret i obligationer med kort løbetid. Det

kast til Formueplejeselskaberne.

afspejler sig ved, at selv ved rentestigninger på op til 1,5

Selvom Den Europæiske Centralbank er vågnet mere op til
dåd, så er den fortsat langt bagud i forhold til de tiltag, som

procentpoint på 12 måneders sigt vil afkastet på obligations
beholdningen være positiv.

den amerikanske centralbank har gennemført de senere år.

Så selvom renteniveauet er lavt, og der er en vis risiko for

Derfor er vækstudsigterne for de kommende år også væsent-

stigende lange renter, vil obligationerne sandsynligvis bi-

ligt bedre set med amerikanske briller i forhold til Euroland,

drage med et løbende stabilt afkast i form af renteforskellen

og derved forventer vi, at dollaren vil stige i kurs igen.

mellem realkreditrenterne og de lave finansieringsrenter.

TAKTISK AFDÆKNING AF DOLLAREKSPONERING
USD/DKK kursen
6,4
Salg 6,0875 USD
fra 85% til 75%

6,2
6,0

Salg 5,80 USD
fra 100% til 90%
Salg 5,88 USD
fra 90% til 80%

5,8
5,6

Køb 5,90 USD
fra 80% til 90%

Salg 6,025 USD
fra 90% til 80%
Salg 5,80 USD
fra 100% til 90%

Køb 5,95 USD
fra 75% til 83%

Salg 6,01 USD
fra 90% til 85%

Køb 5,645 USD
fra 90% til 100%

Køb 5,80 USD
fra 83% til 92%

Køb 5,70 USD
fra 80% til 90%

5,4
5,2
02/01/12

02/02/12

02/03/12

02/04/12

02/05/12

Grå cirkler – nedbragt USD-eksponering, mørkegule cirkler øget USD-eksponering.
Aktuelt afdækket ca. 8 pct. af USD-eksponering
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Obligationer

Valuta

FORDELING AF OBLIGATIONER PÅ KATEGORIER

EKSPONERING IFT. EGENKAPITAL

6%-real: 4%

50%

Mellemlange flex:
29%

5%-real: 31%

40%

30%

20%

CF’er: 2%
10%

4%-real: 34%
0%
CHF

AFKAST FORMUEPLEJES OBLIGATIONSPORTEFØLJE
sammenholdt med Nordeas obligationsindeks
115
113

EUR

GBP

JPY

USD

Ovenstående figur viser Formueplejes samlede investeringsmandats
valutaeksponering.

Formueplejes obl. portefølje
Nordea obl. indeks 2,5

LÅNERENTE

111

0,25%

109
USD

0,20%

107
105

0,15%

103
101
99
Jan. 10

JPY
EUR

0,10%

DKK
Juli 10

Jan. 11

Juli 11

Jan. 12

Okt. 12
0,05%

Kilde: Nordea
Indekserede værdier, 1. januar 2010 = 100. Som sammenligningsgrundlag er
anvendt Nordeas obligationsindeks med rentefølsomhed på 2,5. I 2012 har

0,0%

rentefølsomheden i Formueplejeselskaberne ligget mellem 0,4 og 1,5.		

CHF
0%

2%

4%

							

Formuepleje

Konveksitet

8%

10%

12%

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

Nøgletal pr. 30.09.2012

Rentefølsomhed

6%
Risiko (std. afv.)

Nordea indeks
rentefølsomh. 2,5

0,75

2,50

-1,44

-1,95

Rentefølsomhed er udtryk for, hvor meget kursen vil ændre sig ved en rente
ændring på et pct. point, og er samtidig et udtryk for, hvornår man i gennemsnit
kan forvente at få det investerede beløb tilbage. 			

bankernes rentemarginal. Risikoen er beregnet på baggrund af historiske data
og er ikke nødvendigvis udtryk for risikoen fremadrettet.

Valutaprognose
Spot

6 mdr. frem

EUR

7,46

7,45

12 mdr. frem
7,45

CHF

6,17

6,15

6,15

USD

5,76

5,90

6,10

GBP

9,35

9,40

9,45

JPY*

7,40

7,25

7,10

Forventninger kommende 12 mdr. 		
30/09/12

12 mdr. frem

2-årig statsrente DKK

-0,06%

0,25%

10-årig statsrente DKK

1,26%

2,00%

2-årig swap-rente DKK

0,63%

1,00%

10-årig swap-rente DKK

1,86%

2,50%

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

Swap-rente er en interbank-rente, og derved 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 real
kreditobligationer. 						
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Aktier
Sommeren har på aktiesiden været præget af en række

Vil hjælpepakker hjælpe

begivenheder, der overordnet set har været medvirkende til

økonomien denne gang?

at sende aktiemarkederne højere op. Juli måned var i høj grad

Det afgørende spørgsmål, man som investor bør stille sig

præget af aflæggelse af regnskaber for andet kvartal. Som vi

selv, er, om situationen denne gang er anderledes end de

omtalte i seneste magasin, var forventningerne til selska-

foregående gange, centralbankerne har iværksat hjælpeiniti

berne i S&P 500-indekset blevet revideret ganske kraftigt

a
tiver. Aktier har hen over sommeren indpriset de nye

ned hen over første halvår. Det betød omvendt, at barren for

hjælpetiltag, og aktierne er på den baggrund blevet dyrere

at overgå analytikernes forventninger måske syntes lavere.

sammenlignet med starten af kvartalet, idet indtjeningsvæk-

Faktum var, at selskaberne i indekset formåede at slå for-

sten har været mindre end kursstigningerne.

ventningerne en anelse og rapporterede samlet set en indtje-

Det afgørende er, om hjælpepakkerne kan sætte gang i

ningsfremgang på godt fem pct. De råvarerelaterede sekto-

det private forbrug, sænke arbejdsløsheden og understøtte

rer som Materialer og Energi havde den største indtjenings

den positive tendens, der senest har været på det amerikan-

tilbagegang på mellem 15 og 20 pct., mens Industri, IT og

ske boligmarked. Formueplejes holdning er, at de seneste

Finans oplevede en fremgang på 6-11 pct.

hjælpetiltag ikke ændrer noget nævneværdigt i forhold til at
kickstarte økonomien på den korte bane, og dermed ikke vil

Centralbankerne har været en afgørende

have nogen nævneværdig effekt på selskabernes indtje-

faktor for aktieperformance

ningsevne, hvis vi ser på resten af 2012. Med markedets

Et andet vigtigt aspekt i udviklingen på aktiemarkederne har

fortsat høje forvent
ninger til indtjeningsvæksten i 2013

været centralbankerne. Cheferne for den europæiske (Mario

kombineret med et marked, der er blevet dyrere hen over

Draghi, ECB) og den amerikanske centralbank (Ben Ber-

tredje kvartal, øger det sandsynligheden for en konsolide-

nanke, Fed) var sidst i tredje kvartal begge på banen med

ring. Derfor fastholder Formuepleje fokus på billige kvalitets-

nye tiltag, der havde til formål at stimulere økonomien. Ma-

selskaber, der i en længere periode har bevist deres indtje-

rio Draghi udtalte allerede tilbage i slutningen af juli måned,

ningsevne.

at ECB var klar til at gøre, hvad der skulle til for at redde
euroen. Denne udmelding medførte ganske pæne kursstig-

Et interessant efterår

ninger i niveauet 5-15 pct. for de toneangivende markeder,

Efteråret byder på en række interessante begivenheder. Alle-

mens de sydeuropæiske indeks så stigninger på op imod

rede i starten af oktober bliver sæsonen for aflæggelse af

25 pct. I september meddelte Ben Bernanke fra Fed, at man

regnskaber for tredje kvartal skudt i gang. Markedet venter

ønskede at holde den toneangivende rente lavere i længere

en negativ indtjeningsvækst i tredje kvartal primært trukket

tid samtidig med, at man ønskede at opkøbe realkredit

af Materialer og energiselskaberne. I november måned vil

obligationer for op mod 40 mia. USD om måneden. Dette

fokus i høj grad rette sig mod det amerikanske præsidentvalg

var igen medvirkende til at øge risikoappetitten og sende

og de mulige magtforskydninger, der kunne komme i forlæn-

aktierne højere. Samlet set er aktierne i Europa og USA

gelse af dette. Samtidig vil de amerikanske budgetud-

steget med 5-12 pct. i tredje kvartal, trukket af bl.a. det

fordringer, efterhånden som vi nærmer os årsskiftet, blive et

tyske DAX indeks.

tema, der kan flytte markedet.
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Aktier
SEKTORFORDELING ULTIMO SEPTEMBER
Formuepleje

MSCI World ink. udbytte
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Finans
IT
Telekom
Forsyning
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

AFKAST FRA ÅRETS START (INDEKSERET, DKK)
Formueplejes aktieportefølje

120

MSCI World inkl. udbytte

115
110
105
100
95
90
Dec. 2011

Marts 2012

Juni 2012

Sept. 2012

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

Formuepleje

MSCI World

11,99

12,34

2,01

1,78

15,68

16,15

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

Forventninger kommende 12 mdr.
Aktieafkast

8,0%

Udbytte

2,0%

Total

10,0%

Formue 4. kvartal 2012

31

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

De ti største aktier
Som en service begrunder vi her kort vores aktuelle valg af de ti største aktiepositioner.
De ti største aktier udgør ca. 30 pct. af vores samlede aktieinvesteringer*

Investeringsbanken Goldman Sachs

Microsoft,

blev grundlagt i 1869 og er i dag en

bedst fra styresystemet Windows og

af verdens største investeringsban-

Office-pakken, er et af verdens største it-selskaber. Det sta-

der

formentlig

kendes

ker. Banken har hovedsæde i New York, men har kontorer i

bile forretningsgrundlag i form af licens- og service
-

alle større finanscentre i verden. Goldman Sachs rapporterer

relaterede indtægter gør Microsoft særlig interessant i det

aktiviteter i fire segmenter: Investment Banking, Institutional

nuværende investeringsmiljø. Microsoft bliver konstant ud-

Client Services, Investment & Lending samt Investment

fordret af gratisprogrammer og nytænkning fra især Google.

Management. Ved udgangen af 2011 havde selskabet kon-

Ikke desto mindre har kundernes afhængighed af Microsofts

torer i over 30 lande. Senest har Goldman Sachs købt gen-

produkter gentagne gange vist sig at være stærkere end som

forsikringsdelen af Ariel Holdings og Dwight Asset Manage-

så. Trods markedets usikkerhed omkring holdbarheden i

ment fra Old Mutual Asset management.

forretningsmodellen mener vi, der er større værdi i en inves
tering i Microsoft end konkurrenterne.

Moody’s Corporation er et ame
rikansk kreditratingbureau, som

Johnson & Johnson er et

blev etableret i 1909 af John

amerikansk baseret mul-

Moody. Det er holdingselskabet

tinationalt medicinalkonglomerat. Virksomheden fremstiller

for blandt andet Moody’s Investors Service, der beskæftiger

udover medicin også medicinsk udstyr og husholdnings

sig med finansiel analyse af kommercielle og statslige

produkter. Virksomhedens hovedsæde er i New Brunswick,

organisationer. Selskabet vurderer også kreditværdigheden

New Jersey med en forbrugerafdeling i Skillman, New Jersey.

af låntagere til obligationer ved hjælp af en standardiseret

Johnson & Johnson har omkring 250 datterselskaber i 57

vurderingsskala. Moody’s har en markedsandel på omkring

lande, og virksomhedens produkter sælges i over 175 lande.

40 pct. af verdensmarkedet inden for kreditrating. Selskabet

Johnson & Johnson’s mærker inkluderer adskillige produkter

er blandt de tre største i sin branche sammen med Standard

til husholdningsbrug, medicin og førstehjælp. Blandt de mest

& Poor’s og Fitch Ratings.

kendte mærker er Band-Aid (bandager), Tylenol
medicin, Johnson’s babyprodukter, Neutrogena

Berkshire Hathaway er en ameri-

(kosmetik og skønhedsprodukter), Clean

kansk virksomhed, der fungerer som

& Clear (ansigtsvask) og Acuvue

holdingselskab for en række datter-

kontaktlinser

selskaber, særligt inden for forsikringsbranchen. Hovedsædet
ligger i Omaha, Nebraska, og selskabet har også med aktiviteter at gøre inden for byggeri, møbler, tøj, medier og transport. Multimilliardæren Warren Buffett er selskabets administrerende direktør og bestyrelsesformand. Virksom
heden
udspringer af tekstilfirmaet Valley Falls Company, der blev
grundlagt i 1839. Warren Buffett begyndte at investere i
selskabet i 1962 og fik efterhånden kontrol over det.
Berkshire Hathaway har i dag – ud over sine egne datter
selskaber – større aktieposter i en række virksomheder, bl.a.
Washington Post, Moody’s, American Express og The CocaCola Company.

*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.
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SAP AG er det største europæiske soft-

JPMorgan Chase & Co. er en

warefirma og regnet efter omsætning det

amerikansk bank med hoved-

fjerdestørste i verden efter Microsoft, IBM

kvarter i New York, hvorfra den opererer i et globalt netværk.

og Oracle. Firmaet har hovedsæde i Walldorf, Tyskland. SAP

JP Morgan Chase er blandt verdens ældste, fortsat eksiste-

blev grundlagt i 1972 under navnet Systemanalyse und

rende penge- og finansinstitutioner. JPMorgan Chase & Co.

Programmentwicklung (SAP) af fem tidligere IBM-medarbej-

blev etableret i sin nuværende form i 2000, da Chase Man-

dere. Akronymet fik senere en anden betydning, da navnet på

hattan Corporation overtog kontrollen over J.P. Morgan & Co.

virksomheden blev ændret til Systeme, Anwendungen und

Virksomheden betjener ikke blot millioner af amerikanere,

Produkte in der Datenverarbeitung, og selskabet har siden

men har også en lang række af verdens mest prominente

2005 haft det officielle navn SAP AG. Produktområdet om-

virksomheder, institutioner og regeringsinstitutioner blandt

fatter en bred vifte af planlægnings- og økonomiprogram-

sine klienter.

mer, herunder SAP R/2 (mainframebaseret), SAP R/3 og
SAP Business One.

Merck & Co. Inc. er en amerikansk
medicinalkoncern og en af verdens
Google Inc. er et amerikansk baseret

største. Mercks hovedsæde er lokaliseret i Whitehouse

multinationalt selskab, som udbyder

Station, New Jersey. Virksomheden blev etableret i 1891 i

internetrelaterede produkter og tjene-

USA som et datterselskab til den tyske virksomhed Merck

ster, herunder søgning på internettet, cloud computing, soft-

KGaA. Merck & Co. blev under 1. Verdenskrig konfiskeret af

ware og reklameteknologier. Reklameindtægter fra AdWords

den amerikanske regering og etableret som en selvstændig

genererer næsten hele virksomhedens overskud. Virksom

virksomhed. Virksomheden er et globalt forskningsdrevet

heden blev grundlagt af Larry Page og Sergey Brin, der fort-

medicinalselskab, der opfinder, udvikler, producerer og mar-

sat ejer omkring 16 pct. af selskabet. Google blev først stif-

kedsfører en bred række af innovative produkter, som kan

tet som et privatejet selskab den 4. september 1998, og

være med til at forbedre menneskers og dyrs sundhed.

dets børsintroduktion fulgte den 19. august 2004.
Vinci SA er en fransk baseret konstruktionsvirksomhed. Virksomheden designer, bygger, finansierer og administrerer faciliteter
såsom transportsystemer, offentlige og private bygninger,
byudvikling og netværk til energi og kommunikation. Selskabet er opdelt i to områder, Contracts og Consessions. Contracts omfatter Vinci Energies, Eurovia og Vinci Construction
og beskæftigede i 2011 167.000 ansatte på 264.000
projekter. Den anden del, Consessions, indeholder Vinci
Autoroutes samt Vinci Consessions og omfatter bl.a. drift af
motorveje og udbygning af infrastruktur.
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Formueplejeselskaberne på tværs
Sammenligning af de vigtigste karakteristika for de enkelte Formueplejeselskaber,
opgjort pr. 08.10.2012
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%

-

-

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

577

1.008

133

Globus

VAREDEKLARATION
Afkastmål, 5 år
1)

Risikoramme
Maksimalt kurstab 3 år

AKTIVER
Mio. kr.
Samlet portefølje

543

2.523

8.413

3.993

7.514

Obligationer (inkl. kontanter)

75%

76%

Aktier

25%

24%

Obligationer (inkl. kontanter)

75%

Aktier

25%

567

73%

72%

75%

-

2%

100%

2%

27%

28%

25%

100%

98%

-

98%

189%

216%

250%

352%

-

2%

483%

2%

61%

81%

99%

116%

100%

98%

-

98%

Andel af balance

Andel af egenkapital

PASSIVER
Mio. kr.
Egenkapital

543

1.000

2.814

1.137

1.573

567

577

205

133

Lånekapital

-

1.523

5.599

2.856

5.941

-

-

803

100%

Procent
Egenkapital (solvens)

100%

40%

34%

29%

21%

100%

100%

21%

Lånekapital

-

60%

66%

71%

79%

-

-

79%

-

Gearing

-

1,5

1,9

2,4

3,8

-

-

3,8

-

DIVERSE
2)

Omkostninger
Resultathonorar

3)

10%

10%

10%

0%

0%

0%

0%

10%

5%

Fast honorar, % af egenkapital

0,55%

1,35%

1,75%

2,00%

2,25%

0,10%*

0,80%

1,60%

0,90%

Omkostninger, % af balance

0,67%

0,48%

0,43%

0,47%

0,46%

0,28%

0,77%

0,56%

1,70%

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 et fast honorar beregnet udfra egenkapitalen, samt 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).					.....
3) Administrationsomkostninger / gennemsnit af aktiver primo og ultimo. Kilde: Seneste årsrapporter.
*Der betales intet honorar af beholdningen af aktier i andre formueplejeselskaber. Der betales 1% af beholdningen af øvrige aktier og 0,35% af obligationer.
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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

Såfremt De som investor ikke har adgang til en computer

man på denne måde kvartalvis haft muligheden for at opda-

med internet
forbindelse, er De velkommen til at kontakte

tere sig på selskabernes fakta.

vores sekretariat, som vil være behjælpelig med at printe de
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

selskaber fremover vil blive opdateret og offentliggjort på

kan man både finde de aktuelle faktaark og en masse anden

månedsbasis på hjemmesiden www.formuepleje.dk.

relevant information om de enkelte selskaber – såsom regn-

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

skaber, vedtægter, prospekter osv.

Magasinet Formue, så skyldes det, at vi føler, tiden er
løbet fra de trykte faktaark. Fra et kvartal er afsluttet, og til
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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a r t ik l er

Formuepleje giver studerende
indblik i finansverdenen
Som økonomistuderende har man en stor teoretisk viden om, hvordan
finansverdenen fungerer. Men teori og praksis stemmer ikke altid overens,
og derfor har Formuepleje givet 25 studerende muligheden for at sætte
deres akademiske viden på prøve.
af Journalist Katrine Sigvardt, Formuepleje

Det er sjældent, at dårlige investeringer og store

sigeligt aktiemarkedet kan være, og hvor grundig

økonomiske tab giver andet end rynker og bekym-

man skal være i sit forarbejde.

rede miner hos investorer. Men i et mødelokale er

Derfor har han udvalgt 75 forskellige aktier af

humøret højt, og deltagerne griner hjerteligt af

blandet kvalitet, og de studerende har efter

deres egne negative afkast og kurver, som pludse-

følgende sammensat porteføljer af de fem aktier,

lig styrtdykker.

de mente, ville klare sig bedst.

Havde det været investeringer med rigtige

Det viste sig at blive noget af en udfordring,

penge, havde reaktionen nok været ander
ledes,

og tre ud af de fire grupper endte da også med

men lige nu gør det ikke noget. Deltagerne er

store negative afkast. En af grupperne havde for

nemlig nogle af Aarhus Universitets mest ambi-

eksempel satset stort på elektronik-giganten

tiøse og dygtige økonomistuderende, som i maj

Samsung, som er en af Apples største konkurren-

deltog i Formuepleje og FinanceLab Aarhus’ inve-

ter. Faktisk troede gruppen så meget på Sam-

steringskursus for at lære at bruge deres teore

sung, at den valgte at investere halvdelen af sine

tiske viden i praksis.

penge i virksomheden, og hvis de seneste ugers

De nedadgående grafer vidner om, at det har
været sværere, end man umiddelbart skulle tro,
men det er netop også denne erkendelse, arrangørerne håbede, de studerende ville nå frem til.

positive udvikling var fortsat, kunne medlemmerne sikkert også have fået et flot afkast.
Boblen brast dog, da der i sommer faldt dom i
en sag, hvor Apple havde anklaget Samsung for at
kopiere flere af Apples produkter, og Samsung

Forudsigelig teori i en

blev idømt en bøde på over en milliard US dollar.

uforudsigelig verden

Efter afgørelsen steg Apples aktier pænt, men det

”På papiret ser det let ud, men i praksis er det tit

samme gjaldt desværre ikke for Samsung, og den

noget andet. Derfor har vi forsøgt at give de stu-

modige gruppe så magtesløst til, mens investe

derende en mere praktisk tilgang til økonomien og

ringen styrtdykkede.

vise dem, hvordan man bruger teorien i praksis.”
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Ordene kommer fra Otto Friedrichsen, der er en

”Praktisk erfaring er alfa og omega”

af Formueplejes kapitalforvaltere på aktieporte

Efter fire måneder er alle de studerende samlet

føljer, og som har været med til at tilrettelægge

igen. Otto Friedrichsen gør status på forløbet, og

kurset. For ham har det været vigtigt at give de

det viser sig, at en enkelt gruppe er kommet igen-

studerende et realistisk billede af, hvor uforud

nem med et pænt positivt afkast. Det belønner

A r t ik l er

Formuepleje med et gavekort, så gruppen kan gå ud at spise.
Et af medlemmerne i vindergruppen er Robert Jørgensen,
som læser økonomi. Han er også medlem af FinanceLab
Aarhus’ bestyrelse og har været med til at stable aftalen
med Formuepleje på benene. For hans vedkommende kommer sejren som en overraskelse:
”At en gruppe vandt over andre har nok været mere held
end forstand. Det er ikke svært at købe en aktie. Udfordrin-

Faktaboks:

gen ligger i at blive dus med, om noget er et godt køb eller
ej, og det er et stort arbejde,” fortæller Robert Jørgensen,

I oktober holder Formuepleje og FinanceLab endnu et

som ikke er i tvivl om, at kurset har været en stor succes.

to-dages investeringskursus, hvor deltagere vil få et

”Det at kunne bruge sin akademiske viden i praksis er alfa

detaljeret indblik i Formueplejes investeringsproces,

og omega for økonomistuderende. I FinanceLab ville vi gerne

men de vil også blive udfordret på selskabsanalyse og

give vores medlemmer noget hands-on-erfaring og en eks-

få øvelse i at sammensætte optimale porteføljer.

klusiv oplevelse i form af nogle kompetente undervisere,
som sidder med de her ting dagligt,” forklarer han og tilføjer,

Kurset finder sted torsdag den 25. og fredag den

at det blandt andet var derfor, FinanceLab ønskede at sam-

26. oktober 2012.

arbejde med Formuepleje.
”Det, vi kommer ud med fra universitetet, er en basisvi-

Læs mere på www.investmentcampaarhus.dk.

den, og der er ingen tvivl om, at det er en rigtig god viden og
nogle gode værktøjer at have med i bagagen. Men det er bare
ikke nok, når vi skal ud i den virkelige verden. Derfor har det
her været rigtig godt og meget, meget lærerigt,” slutter han.

katrine.sigvardt@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, kapitalforvaltere og rådgivere fremover vil berige læserne med deres klare holdning
til emner, de finder relevante for investorer. God læselyst!

Nyheder er nyheder
– ikke et investeringsværktøj
Det vigtigste står nederst – men læs videre her…
AF René Rømer, CFA, FormueforvaltER, Formuepleje

Danmark svømmer i økonomiske kommentatorer og eksperter. Universiteter, handelshøjskoler, banker, realkreditinstitutter, pensionskasser, brancheforeninger, tænketanke, kapitalforvaltere, privatøkonomiske rådgivere og sågar TV-stationer
og aviser har alle ansat økonomer, der udbyder økonomiske
kommentarer og analyser i hobetal.
Årsagen ligger lige for. Det handler om branding. Det
handler om at få arbejdsgiverens navn i medierne, for der
igennem at fremstå tillidsvækkende og seriøs. Man forsøger
at skaffe kunder i butikken, det handler altså i sidste ende
om arbejdsgiverens bundlinje.
Udbud matches
Det store udbud af økonomiske analyser bliver heldigvis
matchet af en lige så stor efterspørgsel. TV-kanaler, dagblade, internetbaserede TV-stationer og netmedier har alle
afsat store dele af programfladen og spaltepladsen til økonomi- og erhvervsstof.

Den Europæiske Centralbank, og om dollaren er steget eller

Deres bevæggrunde ligger også lige for. Finanskrisen har

faldet. For det er, hvad man ved, når man læser aviser, eller

i høj grad øget hr. og fru Danmarks interesse for økonomiske

når man har TV’et tændt om aftenen. Man får beskrevet dét,

emner. I årene op til finanskrisen kredsede danskernes op-

der allerede er sket!

mærksomhed omkring forbrugsemner, men krisen, virksom-

Præcis som de fleste andre nyheder handler også de øko-

hedslukninger og arbejdsløshed har i dén grad ændret

nomiske kommentarer ofte om, hvad der allerede er sket. Og

danskernes interesser. At dække det økonomiske område

det er også, hvad en omgang letbenede nyheder skal handle

skaffer derfor medierne kunder i form af seere, klik og solgte

om. Letbenede nyheder skal give et overblik over, hvilke væ-

aviser. Det handler altså også her om bundlinjen – denne

sentlige begivenheder, der har været siden sidst. Men det er

gang mediernes.

også hér, kæden hopper af. For lige så lidt ekspert i mellemøstlig politik man bliver af at lytte til en udsendt dansk jour-
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Økonomi som nyheder

nalist med et brændende Cairo i baggrunden, lige så lidt

På grund af den ovennævnte udvikling er danskerne derfor

foretager man gode investeringer på baggrund af beskrivel-

generelt utroligt vidende om udviklingen på de finansielle

ser af det allerede skete fra en økonomisk ekspert med tal og

markeder. Vi følger med i årsregnskaberne fra Vestas og

kursudviklinger kørende på rullebånd i bunden af skærmen.

Mærsk. Vi ved, hvad der skete på det seneste rentemøde i

Nyheder er nyheder – ikke et investeringsværktøj.
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Det virker
Men hvad er det så for en kæde, der er hoppet af? Det er vel
ikke mediernes, for de leverer sådan set bare det, langt de
fleste læsere og seere efterspørger. Det er heller ikke investeringseksperternes, for de leverer det, medierne efterspørger. Nej, i stedet er det investorernes. Som beskrevet øverst
er de økonomiske kommentatorer og eksperters motivation
for at bidrage til debatten, at det skaffer kunder i butikken.
Skidt med anvendeligheden af det kommunikerede. Det er
d
e
r
alligevel ingen, der husker. Det, der huskes, er eksperten og
ekspertens arbejdsgiver. Sådan virker det. Og virker – det gør
det. Mange tusinde kommentatorer og eksperter kloden
rundt tager ikke fejl.
Det vigtige

Formuepleje Safe
– kursudvikling 1988-2012 – logaritmisk skala
500

Safe 1882%

Aktieindeks
297%

50

Hos Formuepleje gør vi det selv. Jeg gør det selv. Mine kol
leger og jeg forsøger naturligvis altid at give vores indlæg i
debatten en fremadrettet vinkel. Noget, der kan bruges i investeringsøjemed. Og heldigvis falder det som regel helt naturligt at give kommunikationen en brugbar vinkel, da vi jo
rent faktisk sender penge efter de holdninger, vi har. Noget
de fleste af de øvrige kommentatorer og eksperter ikke gør,
da de er blevet ansat specifikt til at kommunikere – ikke til at
investere. Den kommunikation, der burde virke, er nemlig en
helt anden. En kommunikation, hvor det er det gjorte – ikke
det sagte – der står i centrum. En kommunikation, der huskes af alle interesserede, fordi den ikke bliver irrelevant,
næste gang der kommunikeres. Det er den kommunikation,
der står nederst. Helt nede på bundlinjen.
Investorernes bundlinje!
rene.roemer@formuepleje.dk

5
1988

2000

2012

Opdateret pr. 24. september 2012. Kursudviklingen er målt på
indre værdi, senest opgjort til 198,2.
Aktieindekset er MSCI World inkl. udbytte målt i DKK,
som er indekseret.
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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 giver det bedste afkast i forhold til risikoen.
Gennem mere end 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 26/10
Tirsdag den 20/11
Fredag den 30/11
Tirsdag den 15/1
Fredag den 25/1

2012
2012
2012
2013
2013

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

12.00
16.00
12.00
16.00
12.00

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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