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Leder

Formuepleje styrket gennem 2012
Mange investorer vil se tilbage på 2012 som et rigtig godt
investerings år. Faktum er da også, at der var solide afkast
til både aktie- og obligationsinvestorerne. For Formuepleje
selskaberne betød det afkast fra ca. 5,6% i Optimum og
til 31% i Penta.
Strategien gennem hele 2012 var at have et ekstremt fokus
på risikoen i porteføljerne uden at afskære sig for muligheden
for et fornuftigt afkast. For eksempel blev afkastet på 31%
i Penta skabt med en risiko, som var lavere end verdensmarkedsindekset MSCI World inkl. udbytter. Til gengæld var
afkastet på verdensmarkedsindekset kun det halve af Pentas!
Nogen finder muligvis dette paradoksalt. Resultatet kan dog
forklares ud fra tre simple ting:
1) Konservativ gearing af en portefølje bestående af aktier
og obligationer viste sin overlegenhed i forhold til den
rene aktieinvestering i 2012. Med andre ord beviste
tangentporteføljen, som i 2012 indeholdt ca. 25%
globale aktier og 75% obligationer, igen sit værd
2) De rigtige investeringsbeslutninger blev truffet på de
rigtige tidspunkter i årets løb
3) Benhård fokus på risikostyring i samtlige investeringsbeslutninger
Betragter vi de afkast, som er skabt de seneste 3 år i selskaberne, ser det også fornuftigt ud. Især holdt op mod den
risiko, som er taget for at opnå afkastene. Det kan De læse
meget mere om i denne udgave af magasinet FORMUE, hvor
der i artiklen ”Ikke alt der glimter er guld” sættes fokus det
stærke forhold mellem afkast af risiko i de klassiske formueplejeselskaber.
Hvad byder 2013 på?
Der er ingen tvivl om, at verdensøkonomien stadig er udfordret af dønningerne af finans- og gældskrisen. Nervøsiteten i
især de europæiske økonomier er stadig stor ligesom politisk
usikkerhed løbende præger markederne, hvad enten man
retter blikket mod USA, Europa, Kina eller øvrige regioner.
Det som imidlertid er ganske betryggende er, at centralbankerne i både USA og Europa er lykkedes med deres strategier om at spænde et sikkerhedsnet ud under nationalstaternes gældsudfordringer. Det har skabt mere ro på markederne til gavn for investorerne. Ved indgangen til 2013,
mener jeg derfor, at investeringsklimaet er ganske attraktivt
for Formueplejeselskaberne.
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Muligheder og udfordringer
Der er fornuftige muligheder for køb af gode enkeltaktier til
vores porteføljer. De lave renter har gjort obligationsmarkedet
en smule mere udfordret, men der er stadig gode muligheder
på det danske realkreditmarked. I de selskaber, som anvender
lånefinansiering, er der særligt gode muligheder, da det faktisk er muligt at låne næsten gratis og dermed uden risiko.
Muligheden for at låne ”gratis” er historisk og paradoksalt
nok et resultat af fortsat dårligt fungerende pengemarkeder.
Dertil har de toneangivende centralbanker stadig gang i verdenshistoriens største pengeudpumpning. Alt sammen noget, der skaber muligheder, men også åbner op for nye risici.
Derfor ligger det helt fast, at risikostyringen også i 2013
kommer i første række. Vi har løbende fokus på at anvende
forskellige beskyttelsesstrategier, så vi for eksempel kan
undgå kraftige tab på vore obligationsbeholdninger såfremt
renterne stiger og tilsvarende undgå store tab på aktier, såfremt der opstår uro her.
Jeg er derfor også sikker på, at aktionærerne i Formueplejeselskaberne føler sig betrygget af, at investeringskomitéen
som rådgiver Formueplejeselskaberne er blevet yderligere
styrket med to særdeles erfarne herrer med mange års
erfaring med investering og risikostyring. Desuden er det min
forventning, at vi i 2013 bliver endnu bedre til at orientere
vore aktionærer om både risikostyring, resultater og muligheder på markederne, idet Formuepleje også har styrket organisationen på denne front. Dette samt en række øvrige emner
kan De læse meget mere om på de følgende sider.

Søren Astrup, direktør,
Formueplejeselskaberne

ind h o l d

Formue
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Udgives af Formueplejeselskaberne
som aktionærorientering
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Oplag
11.000 eksemplarer

Magasinets formål er:
• at orientere om udviklingen i
Formueplejeselskaberne
• at valuere finansmarkederne og
fremlægge investeringsstrategier
• at informere om ny viden og
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• at vurdere investeringsprodukter
og faldgruber
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10 bud på

2013
For 12 måneder siden argumenterede jeg for, at tiden var kommet til
at stikke en tå i vandet og tage en smule mere risiko, idet frygten for
eurokollaps og recession var altdominerende. Den taktik betalte sig, og
Formueplejeselskaberne gav i 2012 et solidt afkast i forhold til risikoen.

af Søren Astrup, Direktør, Formueplejeselskaberne

Markederne er ved indgangen til 2013 domineret af mange
af de samme usikkerhedsfaktorer, som var gældende for 12

I

Recession i Europa slutter
- men væksten bliver langt fra prangende

måneder siden – om end frygten er aftaget en smule. Så

De ”syge” økonomier i Sydeuropa er langt fra kureret. Låne-

selvom markederne ser tilforladelige ud, skal der manes til

pakkerne og sikkerhedsnettet til bl.a. grækerne fra Den Inter-

nogen forsigtighed i 2013. Aktiver, som giver et højt ud-

nationale Valutafond (IMF), Den Europæiske Centralbank

bytte, og selskaber, der har lav gearing og en overskuelig eks-

(ECB) og EU-Kommisionen er og bliver kun symptombehand-

ponering mod Sydeuropa, bør igen fylde meget i porteføljen.

ling – og ikke en endelig helbredelse. Symptombehandlingen

Nedenfor – og for niende år i træk – følger her mine 10 bud

har dog været effektiv med hensyn til at dæmpe frygten for

på det kommende år:

græsk exit fra euroland og dermed bekymringerne om smitte
til de øvrige Sydeuropæiske lande. Patienten, euroland, har
fået lidt mere farve i kinderne, men vil stadig være ”sengelig-

De ti bud:

gende” i 2013. Oversat til vækst betyder det, at en vækst i
euroland lige på den rigtige side af 0 pct. er inden for række-

I. 	Recession i Europa slutter

vidde i 2013. Det bliver ikke noget festligt år, og ikke meget

II. 	Global vækst over 3,5 pct.

skal gå galt for at sende euroland tilbage i recession.

III.

ECB har renten på ”hold”

IV. 	De lange renter stiger
V.

Aktier slår virksomhedsobligationer, som slår stater

Global vækst over 3,5 pct.
Der er ikke meget nyt i at slå fast, at væksten i de

VI.	Globale aktier stiger 10 pct. – men bør stige 15 pct.

etablerede økonomier verden over vil være ganske lav i

VII.	USD styrkes over for DKK

2013. USA er dog i bedring og vil løfte det globale niveau

VIII.	Guldprisen falder

betydeligt. Det er også velkendt, at emerging markets med

IX.

Kina i spidsen de seneste mange år har været en afgørende

Amerikanske boligpriser stiger

X.	Store kursudsving i perioder
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svingfaktor for hele den globale økonomi.

a r t ik l er

De sidste to år er emerging markets, igen med Kina i front,

Dog ikke nok til, at ECB får behov for at stramme op i 2013.

dog vokset mere afdæmpet end tidligere. Dette vil ændre sig

Tværtimod kan der være en udfordring i, at flere banker pga.

i 2013, og emerging markets vil igen trække den globale

omkostningerne vil vælge at returnere noget af den likviditet

vækst det sidste stykke vej til godt over de 3,5 pct.-point.

som ECB pumpede ud i banksystemet tidligere. Det vil

Et af argumenterne for dette er bl.a., at kineserne har

betyde mindre likviditet på markederne og kan resultere i, at

fået tøjlet inflationen – fra 6,5 pct. i 2011 til nu under 2 pct.

ECB endnu engang sætter renten ned eller måske mere

Derfor tør man igen at sætte gang i økonomien gennem

sandsynligt laver nye låneprogrammer til bankerne.

nye investeringsprogrammer i infrastruktur og lempelser af
kreditvilkårene.

Når alt kommer til alt, er udfordringerne for ECB og det
europæiske bankvæsen langt fra overstået, og ECB vil have
mest fokus på at lempe pengepolitikken i 2013. Dermed går

III

ECB har renten på ”hold” i 2013

der lang tid, inden der kommer stramninger.

(og 2014)

Selvom økonomierne i EU sandsynligvis får det lidt bedre i
2013, står det stadig sløjt til. Virksomheder og forbrugere i

IV

Men de lange renter stiger…
En række makroindikatorer fra USA har vist posi-

EU oplever stadig, at det er dyrt at låne penge, selvom ren-

tive takter den seneste tid – om end billedet ikke er entydigt

terne aldrig har været lavere. Forklaringen er i hovedtræk, at

positivt.

de europæiske banker stadig har det svært på grund af frygten for sydeuropæisk kollaps.

Forventningen herfra er, at bedringen i USA fortsætter
stille og roligt, alt imens den amerikanske centralbank godt

Dog er der små tegn på, at situationen ser bedre ud. Sær-

kan puste liv i nogle inflationsbekymringer gennem sine

ligt efter, at ECB annoncerede det såkaldte OMT-program

kvantitative lempelser. Alt i alt betyder dette, at den tonean-

(Outright Monetary Transactions Progamme), hvor ECB

givende tiårige amerikanske rente vil stige. Det bliver næppe

direkte kan købe statsobligationer i markedet fra de krise-

dramatisk, men en stigning på 0,50-0,75 pct.-point til

ramte sydeuropæiske lande, er en del af presset aftaget.

omegnen af 2,25 pct. bør ligge i kortene.
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Der kan sagtens argumenteres for, at USD skal
svækkes over for EUR og dermed DKK. Det
kunne f.eks. ske, hvis markedets fokus for en
kort stund blev fjernet fra gældskrisen i Europa
og eurozonens svagheder.

Momentum for den europæiske vækst har derimod været
mere nedslående, og som bekendt er det Sydeuropa, der for
alvor trækker ned. Derfor vil nogle måske argumentere for,
at europæiske renter blot skal falde yderligere herfra.
Buddet herfra lyder dog, at også den fælleseuropæiske
(tyske) tiårige rente kommer til at stige i 2013. Det skyldes
primært, at det amerikanske rentemarked er særdeles dominerende, hvilket betyder, at en amerikansk stigning i den
tiårige rente vil trække den tyske med op. Dertil kan bare
små lettelser i bekymringen om netop de sydeuropæiske
økonomier også bidrage.

V

Aktier slår virksomhedsobligationer,
som slår statsobligationer

Med forventningen om stigende tiårige renter i USA såvel
som Europa er det svært at se, hvordan statsobligationer
fra ”de sikre” økonomier kan levere noget særligt i 2013.
Når man som investor samtidig skal forholde sig til afkastet
efter inflation og evt. skat, er det overvejende sandsynligt,
at afkastet bliver negativt i 2013. Med andre ord får man
ikke andet end afkastfri risiko i 2013 ved køb af den type
statsobligationer.
Bedre ser det ud med virksomhedsobligationer, uden det
dog bliver prangende. Bedste bud herfra lyder, at de sikreste
virksomhedsobligationer i ”investment grade” klassen kan

stiger op til 0,75 pct.-point i både USA og EU, er risikopræmierne tilstrækkelig høje til, at aktier ser meget attraktive ud.
Flere forhold taler for, at risikopræmierne burde blive
lavere og dermed give anledning til kursstigninger, bl.a.:

levere et afkast på ca. 3-4 pct. point, mens ”high yield” klassen kommer hen i omegnen af 5-6 pct.

i) Virksomhedernes balancer er sunde – og væsentligt sun-

Når investorerne dertil lægger den nærmest euforiske

dere end mange landes. Med andre ord har mange selska-

stemning, som har præget virksomhedsobligationsmarkedet

ber et solidt og sundt cash-flow, hvor de kun i ringe grad

det seneste år, lidt på hylden og begynder at kigge på
prisfastsættelsen, bør konklusionen være klar. Skal man
vælge, bør aktier foretrækkes frem for virksomhedsobli
-

er afhængige af ekstern finansiering fra f.eks. banker.
ii) Absolut set handler globale aktier til en P/E på 13 – i den
lave ende af det historiske, hvor gennemsnittet er 15,6.

gationer i 2013.

VI

Globale aktier stiger 10 pct.
- men bør stige 15 pct.

USD styrkes over for DKK
Der kan sagtens argumenteres for, at USD skal svæk-

kes over for EUR og dermed DKK. Det kunne f.eks. ske, hvis

Rigelig likviditet, særdeles lave renter og ledig kapacitet på

markedets fokus for en kort stund blev fjernet fra gælds

bl.a. arbejdsmarkederne betyder, at der stadig er et gunstigt

krisen i Europa og eurozonens svagheder.

investeringsklima, som understøtter aktier. Følger efter-

Det kunne også ske, hvis man udelukkende zoomede ind

spørgslen blot en smule med, bør 2013 blive et godt aktieår.

på statsfinanserne i USA, betalingsbalanceunderskuddet

Risikopræmierne – dvs. det forventede merafkast ift.

og ikke mindst den amerikanske centralbanks brug af bl.a.

statsobligationer – er sjældent set højere for både amerikan-
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VII

seddelpressen de seneste år.

ske og europæiske aktier. Historisk ligger risikopræmierne på

Når alt kommer til alt, ser det ikke for kønt ud i USA.

ca. 4 pct., men p.t. er niveauet i underkanten af 8 pct. Det

Til gengæld ser det værre ud i euroland. Det samme gælder

er det højeste i 20 år bortset fra perioderne lige efter Leh-

vækstbilledet. Helingen af økonomierne (og banksektoren)

man kollapset i 2008 og recessionsfrygten i slutningen af

ovenpå finanskrisen er nået længst i USA, ligesom bedringen

2002. Selv hvis der justeres for, at de toneangivende renter

i beskæftigelsen nu har bidt sig fast. Læg dertil en gryende
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IX

Amerikanske boligpriser stiger
Som det har været tilfældet tidligere, er en af forud-

sætningerne for et holdbart opsving i USA, at der igen kommer gang i byggesektoren. Endnu vigtigere er måske, at den
amerikanske forbruger, som alene holder gang i to tredjedele
af amerikansk økonomi, igen får råd og lyst til at bruge
penge. Før det for alvor sker, skal to forudsætninger med
sikkerhed være opfyldt:
i) Jobskabelsen skal være godt i gang
ii) Huspriserne skal stoppe med at falde og som minimum
stabilisere sig
I 2012 har vi fået en forsmag på begge punkter. Og på husmarkedet har små prisstigninger bidt sig fast. Dermed
begynder de ekstremt lave renter at få en positiv effekt på
efterspørgslen på boligmarkedet, ligesom udbuddet er justeret, da mange huse er taget af markedet på tvangsauktionslignende vilkår.
De seneste tal for husprisudviklingen i de 20 største amerikanske byer viser således positive takter med undtagelse af
optimisme inden for byggesektoren i USA, som har været

New York og Chigaco.

ramt af fem års tilbagegang, og potentialet er til stede for, at

Med andre ord ser det ud som om, at den oprindelige

amerikansk økonomi kan overraske positivt i 2013 – især når

boligboble, der lagde grunden til finanskrisen for 6-8 år

der sammenlignes med euroland.

siden, nu endelig er ved at været punkteret helt.

Derfor bør USD klart styrkes, og det må forventes, at USD
ligger komfortabelt over 6,00 DKK ved udgangen af 2013.

VIII

X

Store kursudsving i perioder
2013 bliver et år, hvor investorerne for alvor bliver

Guldprisen falder

udfordret i jagten på afkast, idet der med de lave renter ikke

Guldprisen i USD er fordoblet siden årskiftet 2008/

findes noget ægte risikofrit aktiv, som kan bevare kapitalen.

2009. I 2012 blev stigningen dog ”kun” på ca. 10 pct. En af

Derfor bliver det ekstremt vigtigt, at man som investor laver

forklaringerne på de seneste års prisstigninger tåler gerne en

sit hjemmearbejde og gennemanalyserer de aktiver, man vil

gentagelse: Den høje guldpris kan bl.a. ses som et signal

investere i.

om, at investorerne i stigende grad har mistet tilliden til pa-

Fakta er også, at mange andre forhold end de første ni kan

pirpenge, og i stedet søger sikkerhed mod valutasvækkelser

få indflydelse på finansmarkederne i 2013. For hvad med

ved at købe guld. En forklaring, som betyder, at muligheden

olieprisen, Fiscal Cliff, kinesiske ejendomspriser, etc.?

for stigninger i guldprisen i 2013 endnu engang er til stede.

Efter et forholdsvist roligt 2012 er forventningen derfor, at

De seneste to år har jeg hårdnakket argumenteret for, at

usikkerheden til tider kan blive stor i markedet i 2013. Der-

prisen på på guld burde falde, alt imens prisen på industri-

for kan der komme perioder med ganske store kursudsving,

metaller generelt (og landbrugsråvarer) godt kunne stige i

som det var tilfældet i sensommeren 2011. Vi er forberedte

takt med bedringen i den globale økonomi. For 2013 vil jeg

på dette og fastholder vores benhårde risikostyring med

endnu engang holde fast i buddet om, at guldprisen skal

fokus på at bevare og øge formuer – i nævnte rækkefølge.

falde. Argumentet er stadig, at de sidste par års priseksplosion mest af alt minder om momentumdrevet spekulation,
som dårligt kan forklares af stigende risikoaversion, faldende
USD eller høje inflationsforventninger!

soeren.astrup@formuepleje.dk
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Sådan gik det...
Kun fem af buddene på 2012 var helt rigtige, hvilket langt fra var imponerende.
Heldigvis fik Søren Astrup ret i de væsentligste bud vedrørende renter og aktier, hvorimod
flere af de mere kontroversielle bud ikke kom hjem. Fejlskuddene betød derfor mindre,
og et fornuftigt afkast i 2012 kom alligevel i hus.
I: Recession i Europa (Korrekt)

VI: Råvarer stiger og guldprisen falder

Væksten i eurozonen ser ud til at lande på minus 0,5

(Forkert)

pct.-point ifølge ECB og de fleste iagttagere.

Guldprisen startede året i 1.565 pr. troy ounce og sluttede i 1.675 pr. troy ounce. Øvrige råvarer målt ved

II: Renterne forbliver lave (Korrekt)

det toneangivende råvareindeks Thomson Reuters/

ECB satte styringsrenten ned med 0,25 pct. i som-

Jefferies CRB Index faldt cirka 3 pct.

mer. Den toneangivende 10-årige tyske rente faldt fra
cirka 1,8 pct. ved årets start til 1,3 pct. ved årsskiftet.

VII: Amerikanske boligpriser falder
for 6. år i træk (Forkert)

III: ECB køber halvdelen af statsgælds-

Efter alt at dømme bliver 2012 året, hvor de ameri-

udstedelserne i Eurozonen (Korrekt)

kanske boligprisers fald får en ende. De seneste tal

Det er næsten umuligt at forestille sig, at ECB før

(med priser fra oktober) over husprisudviklingen i de

eller siden skulle have andre muligheder end at agere

20 største amerikanske byer (målt ved Case Shiller 20

”lender of last resort” – muligvis med bankerne som

indekset) pegede på en stigning på cirka 4 pct. i

stråmænd. ECB’s balance voksede med EUR 282,57

forhold til året før.

mia., som man overvejende udlånte til banker. Bankerne købte statsobligationer for anslået EUR 251

VIII: Dollaren stiger (Forkert)

mia., hvilket svarer til godt 50 pct. af udstedelserne.

USD startede året i 5,73 og sluttede i 5,66.
Den 4. januar 2013 lå dollaren dog igen over 5,73.

IV: Europæiske aktier stiger mere
end 15 pct. (Korrekt)

IX: Den Schweiziske Nationalbank, SNB,

Indekset over de 300 største aktier i EU steg med

dropper sit forsvar af valutaen

15,5 pct. Der var dog store nationale forskelle. Højde-

(Forkert)

springeren blev det græske indeks som steg med 33

På trods af gældskrisen og euroens problemer forløb

pct., mens det tyske aktieindeks med 29 pct. fulgte

2012 i perioder med kraftig markedspanik. Dermed

godt med. Franske og britiske aktier måtte nøjes med

blev søgningen til den sikre havn i Schweiz behersket

hhv. 15,2 pct. og 9,3 pct. Det danske C20 indeks steg

og presset på centralbanken kunne holde sit forsvar af

knap 27 pct.

valutaen intakt.

V: Emerging Markets outperformer

X: Et eller flere lande forlader Euroen i

(Korrekt)

2012 (Forkert)

Aktieindekset MSCI Emerging markets steg 16,5 pct.

Problemerne i euroland og udfordringerne med græ-

Globale aktier målt ved MSCI World steg 14,2 pct.

kerne blev ikke løst i 2012 – men der blev lagt en

Dermed var der i 2012 tale om en merperformance til

dæmper på de akutte udfordringer – blandt andet via

Emerging Markets – om end marginal.

Den Europæiske Centralbanks såkaldte OMT-program
(Outright Monetary Transactions), som muliggør ECB’s
direkte køb af statsobligationer i eurolandene.
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Styrkelse af rådgivningen

Director of Client Portfolios, Henrik Franck

Director, Sales and Clients Claus Richardt Holm

Formuepleje øger nu for alvor rådgivningskompetencen i Øst-

Uafhængig rådgivning er fundamentet

danmark. På kontoret i Hellerup har vi ansat to meget stærke

Det særlige ved Formueplejes rådgivning er, at den under-

profiler, der primært skal arbejde med rådgivning og udvikling

støtter den linje, som flere og flere investorer kræver af deres

af nye investeringsprodukter.

rådgivere og kapitalforvaltere – nemlig uafhængighed og
fravær af interessekonflikter. Med sin betydelige investe-

Stærk rådgiver og investeringsekspert

ringsfaglige baggrund skal Henrik Franck som leder af konto-

Director of Client Portfolios Henrik Franck får en helt central

ret i Hellerup bidrage til udviklingen af nye investeringsløs-

nøglerolle for Formuepleje i København. Her skal han som

ninger til investorerne sammen nyansatte Claus Richardt

leder sikre, at det stadig voksende antal sjællandske investo-

Holm og kontorets nuværende medarbejder, senior formue-

rer i Formuepleje fortsat bliver tilbudt investeringsløsninger

rådgiver Peter Goldschmidt.

af absolut topkvalitet. Henrik Franck har mere end 20 års
investeringserfaring fra branchen, senest som investerings

Uvildighed er centralt

direktør i PFA, og han har vidtgående erfaring med at rådgive

Administrerende direktør for Formueplejekoncernen, Niels B.

kunder og udvikle optimale produkter til investorerne. Han

Thuesen, udtaler: ”Med ansættelsen af Henrik Franck og

indtræder samtidig i Formueplejes investeringskomité og

Claus Richardt Holm er to vigtige brikker faldet på plads for

bliver tillige formand for komiteen for vore kunders porte

at kvalitetssikre, at vi tilbyder kunderne den optimale rådgiv-

føljesammensætning.

ning og formueforvaltning. Begge vil bidrage til at fastholde
vore centrale værdier om uvildig investeringsrådgivning,

Erfaren rådgiver

ingen indtjening fra transaktioner samt åbenhed om inve

Rådgivningsteamet bliver suppleret af Director, Sales and

steringsstrategi, afkast og omkostninger. Samtidig øger vi

Clients Claus Richardt Holm. Han har 25 års erfaring fra

Formueplejes synlighed i København og letter dermed til-

Carnegie Asset Management, SEB Wealth Management og

gængeligheden for investorerne i Østdanmark”.

senest Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed. Han
får ansvaret for salg og kundeaktiviteter og skal i den rolle

Formuepleje har kontor i Hellerup, Tuborg Havnevej 19,

sikre kunderne solid og uafhængig individuel formuerådgiv-

2900 Hellerup. Ring til os på telefonnummer 8746 49 00

ning af høj kvalitet.

eller send en mail til info@formuepleje.dk.
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Derfor viser
amerikanske banker
fornyet styrke
Siden finanskrisen brød ud for mere end fire år siden, har borgere
og politikere råbt op, at ”noget måtte gøres”. I begyndelsen var det
bekymringen over de enorme beløb, der skulle til for at redde bankerne.
Siden uvilligheden fra bankerne til at yde nye lån parallelt med kraftigt
stigende rentemarginaler. Begge dele er tæt forbundne, og i USA er
de længere fremme, og finansaktier er igen attraktive at investere i.
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AF René Rømer, CFA og Otto Friedrichsen, formueforvaltere, Formuepleje

Effekten er dog blevet kraftigt reduceret af Den Europæiske
Bankerne er selve den økonomiske infrastruktur, som

Centralbank (ECB), der netop på grund af denne udvikling har

vores samfund hviler på. Sammenbruddet i 2008 har

øget mulighederne for at få lån for de europæiske banker.

rejst berettigede krav om mere kontrol med hele det

Årsagen til ECBs øgede udlån var, at pengene simpelthen

finansielle system. Den forandringsproces skaber in-

blev trukket for hurtigt ud af de græske, italienske, spanske,

vesteringsmuligheder, som Formuepleje udnytter.

portugisiske og irske banker, og at det truede disse landes
økonomier med kaos.

Skatteyderbeskyttelse
Det hele begyndte tilbage i 2008, hvor en række vestlige
regeringer måtte støtte deres banker med store beløb, ellers
var bankerne gået fallit. I Irland viste det sig desværre, at redningspakken blev så stor, at også republikken Irland endte på
fallittens rand og kun har undgået en betalingsstandsning ved
hjælp af lån fra især de øvrige EU-lande.
At det kunne gå så galt i Irland skabte fornyet fokus på
forbindelsen mellem storbankerne og de respektive nationalstater, disse banker hører hjemme i. Som den nu afgående
britiske centralbankchef Mervyn King udtrykte det: ”Globale
banker er globale i livet, men nationale i døden”. Det er med
andre ord dét land, hvor banken hører hjemme, der hænger
på regningen for banken. Uafhængigt af hvor bankens oprindelige tab er opstået.
Det blev altså tydeligt, at nationalstaterne har brug for at
beskytte sig mod, at der bliver taget alt for store risici i den
finansielle sektor. En stor del af motivationen bag regulerings-iveren oven på finanskrisen kan altså tilskrives ønsket
om at beskytte skatteyderne mod tab.
Mindre risiko hos bankerne
Ønsket er altså en banksektor, der tager mindre risiko, og det
ønske er p.t. ved at blive opfyldt ad to veje.
For det første har de offentlige myndigheder presset på.
Specielt den kommende Basel III regulering (bank-regulering) presser på for at få bankerne til at sænke risikoen.

Mindre risiko, mindre udlånsvækst

Enten ved, at bankerne skal have færre aktiviteter eller ved,

Bankerne er altså i færd med at gøre sig mindre risikable,

at de skal lægge om fra mere risikable aktiviteter til mindre

hvilket beskytter skatteyderne mod at skulle betale for nye

risikable aktiviteter. Et godt eksempel på dette er den

hjælpepakker. Desværre betyder det også færre udlån, og

schweiziske storbank UBS, der i oktober 2012 meddelte, at

udlån er jo netop en stor del af den risiko, en bank normalt

den fyrer 10.000 ansatte og lukker ned for store dele af

påtager sig. Men udlån er også noget, der hjælper væksten

obligationshandelsområdet.

og beskæftigelsen i gang, og derfor er der fra politisk side

For det andet presser markedet de mest risikable banker

krav om, at der ikke skæres for hårdt i bankernes udlånspor-

ved simpelthen ikke at låne ud til dem. Det gælder både

teføljer. For at leve op til begge krav fokuserer bankerne

andre banker, pengemarkedsfonde og private indlånere, der

derfor helt naturligt på deres mest sikre kunder og mindre

over de seneste par år i langt højere grad har gjort forskel på

på de usikre. Sådan ser verden ud, men det mest interes-

sikre og usikre banker. Dette presser de usikre banker til at

sante er jo, hvilken betydning det har for porteføljerne i

skære ned på aktiviteterne.

Formueplejeselskaberne.

Formue 1. kvartal 2013

>>

11

a r t ik l er

Obligationer: Mod sikker havn

Én del af et større billede

Effekten på obligationsmarkederne af den mindre risiko

Ovenstående viser nogle af de overvejelser, vi gør os om-

tagning i den finansielle sektor kommer gennem to kanaler:

kring sammenhængen mellem obligationsrenterne og de udfordringer, den finansielle sektor står overfor. Vores samlede

Kreditklemme

renteholdning, som naturligvis dannes på baggrund af en

For det første medfører mindre risikotagning hos bankerne

række yderligere faktorer, er, at renterne forventes at stige i

som nævnt, at der generelt bliver skabt mindre kredit i sam-

løbet af de kommende år. Læs mere om effekten af dette i

fundet – det er det, der fra tid til anden bliver udråbt som en

artiklen på side 16.

”kreditklemme”. Måden, det sker på, er enten ved, at bank
erne skærer svagere kunder fra eller ved generelt at hæve
renteniveauet. Mindre kreditgivning medfører færre investe-

Formuepleje har i en årrække haft et negativt syn på finans-

ringer og mindre forbrug, hvilket igen medfører mindre vækst

sektoren og herunder specielt på bankerne. Det negative syn

og færre beskæftigede. Dette bevirker, at inflationen og der-

medførte et totalt fravalg af banker i aktieporteføljen og en

med også de risikofrie renter forbliver på et lavt niveau.

massiv undervægt i sektoren sammenlignet med verdens-

Da bankerne i de kommende år fortsat vil kæmpe for at

markedsindekset. Hen over sommeren har Formuepleje dog

opfylde den kommende Basel III regulering, vil denne effekt

ændret finanseksponering markant, således at finanssek

fortsat holde en hånd over renterne i den kommende tid,

toren i dag nu udgør 25 pct. af porteføljen – svarende til en

fordi den europæiske vækst vil blive lavere end ellers.

overvægt på 5 pct.-point.

Øget efterspørgsel

Baggrund for den ændrede

Den anden kanal, obligationsmarkederne bliver påvirket

finanseksponering

igennem, er den ændrede efterspørgsel efter sikre obliga

Som vi flere gange har argumenteret for her i magasinet1), fik
finansaktierne, og herunder specielt bankerne, alvorlige ridser

tioner. Og denne effekt er i sig selv delt op i to:
Den ene del består af bankernes bevægelse fra mere

i lakken under finanskrisen. Voldsom gæld kombineret med

usikre aktiver over imod mere sikre aktiver. Én måde at

faldende aktivpriser og en kraftig justering af den økonomiske

ændre sin risiko på er nemlig ved at skille sig af med usikre

vækst var blandt årsagerne til, at forrentningen af finanssek-

aktiver og købe mere sikre aktiver. Eksempelvis viser en
undersøgelse fra den britiske bank Barclay’s, at de europæi-

torens egenkapital faldt fra cirka 20 pct. til omkring 5 pct.2)
Ud over den naturlige tilpasning af balancerne gennem fal-

ske storbanker over det seneste år har øget deres balancer,

dende aktivpriser, nedskrivninger, kapitaludvidelser, etc. er

men at balancernes samlede risiko (de såkaldt risikovægtede

der også indført en række kapitalkrav, der har til formål at

aktiver) er blevet mindre. Når statsobligationer og andre højt

sikre, at bankerne ikke fremover kommer i en lignende situa-

ratede obligationer har de laveste risikovægte, betyder det,

tion – herunder implementeringen af Basel III. Disse kapital-

at bankerne har en stor interesse i at investere i disse obliga-

krav vil medvirke til at øge balancekvaliteten af bankerne,

tioner. Dette ønske om lavere risiko øger efterspørgslen efter

men de vil omvendt også være en hæmsko, der gør, at ban-

sikre obligationer som blandt andre de danske realkredit

kerne ikke vil kunne generere samme indtjening som tidligere

obligationer og lægger dermed en hånd under kurserne.

omtalt i afsnittet ”Obligationer: Mod sikker havn”.

Den anden del har sin rod i den flugt, der har været fra
Europas mest risikable banker. Som nævnt har andre banker,
pengemarkedsfonde og private indlånere valgt at placere
deres penge andre steder, hvilket har tvunget ECB på banen

1 FINANSIEL GÆLD/BNP
Procent af BNP
140
Europa

med lån for mere end EUR 1.000 mia. til disse banker. De

120

penge er i høj grad endt i lommerne hos aktører, der ikke

100

ønsker risiko. Eksempler på sådanne er de schweiziske og
danske nationalbanker, der begge har ageret i valutamarkederne for at svække deres respektive valutaer og derfor nu
har store beholdninger af især euro. Den logiske placering af
disse penge er derfor (igen) i de mest sikre obligationer, hvilket uden tvivl har været stærkt medvirkende til de nuværende lave renter i Tyskland, Holland, Finland, osv. Fremadrettet må denne effekt dog forventes at blive mindre, hvilket
peger mod svagt stigende renter.
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Aktier: Den enes død, den andens brød
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Stigende ratingbehov
har i 2012 øget
porteføljens afkast
på Moody’s med op
til 50 pct.

Situationen har langt hen ad været vejen været den samme
i USA, selvom løsningsforslaget dér har været anderledes og
indtil nu mere effektivt. Her fik bankerne tidligt tilført statskapital til at øge solvensen. Nedgearing og billig adgang til
funding gør, at de amerikanske finansielle institutioner i dag
står væsentligt stærkere end de europæiske.
Figur 1 viser forskellen mellem den finansielle gearing i
USA og Europa. Den kraftige gældsætning ses tydeligt op til
finanskrisen, men samtidig ses det også klart, hvordan de
amerikanske initiativer har haft en signifikant effekt sammenlignet med Europa. Den finansielle gældsætning i USA
er i dag på niveau med 2001, hvorimod de europæiske institutioner forsat ligger nær det højeste niveau.
Dette er også en af hovedårsagerne til, at Formuepleje
siden starten af sommeren har øget eksponeringen i amerikansk finans kraftigt. Situationen i USA er forbedret markant
over de seneste fire år, og den tilpasning, der er i gang i
Europa, vil i de kommende år gavne amerikansk finans
– simpelthen fordi nedgearingen af de europæiske balancer
vil sende kunder mod USA og Asien, hvor der er større balancefleksibilitet. Situationen gør også, at aktieporteføljen blot
har en enkelt finansiel institution i Europa, hvor den direkte
europæiske eksponering er forholdsvis begrænset3). Finans
eksponeringen er således i meget høj grad rettet mod de
amerikanske institutioner.
Finans er ikke kun traditionel
bankforretning
Finanssektoren består af mere end blot banker. Sektoren
består nemlig også af en lang række virksomheder, som
tilbyder andre finansielle services end den typiske traditionelle bankforretning. Ud over forsat ikke at investere i europæiske banker er aktieporteføljen fokuseret mod store amerikanske institutioner, der tilbyder en lang række services,
som ligger ud over den traditionelle bankforretning, hvor
basisindtjeningen stammer fra ind- og udlån.
Et godt eksempel, der indgår i aktieporteføljen, er ratingbureauet Moody’s. Moody’s tilbyder finansielle services
for eksempel i form af rating eller kategorisering af gæld. > >
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Selskabet kategoriserer gæld fra blandt andet stater og

indikatorer. Baggrunden for, at netop disse to faktorer er vig-

virksomheder, hvilket efterfølgende bliver benyttet i forbin-

tige, skyldes, at det i høj grad er ejendoms- og jobmarkedet,

delse med udstedelse af ny gæld i markedet. Og netop

der har indflydelse på den samlede amerikanske efterspørg-

nyudstedelser af erhversobligationer er vokset markant over

sel. Uden efterspørgsel vil der ikke komme gang i den øko-

de seneste år som følge af bankernes disponering af deres

nomiske vækst, hvilket i seneste ende vil resultere i et be-

balancer samt investorernes søgen efter forrentning af deres

grænset behov for finansielle services. Men den økonomiske

kapital. Ofte er der eksempler på, at større veldrevne selska-

fremgang, vi ser i nedenstående figurer, er således også i et

ber kan låne billigere i markedet via erhversobligationer

vist omfang et resultat af, at den finansielle sektor i USA

fremfor gennem en bank – netop fordi bankerne er pressede

er i bedring.

på deres balancer som følge af den tiltagende regulering.
Dette stigende ratingbehov har gjort Moody’s til en af porte-

Aktiv porteføljestyring

føljens bedst performende aktier i 2012 med et afkast på op

Formueplejes fornemmeste opgave er at opnå så højt et

imod 50 pct.

afkast som muligt ved at aktivere mindst mulig risiko.

Det økonomiske fundament

og risikoprofilen har gjort, at der henover sommeren blev købt

bliver gradvist bedre

op i amerikanske finansaktier til aktieporteføljerne. Fokus er

Den underliggende økonomi er af afgørende karakter, når

blevet holdt inden for finansielle serviceydelser mere end på

man ser på finanssektorens muligheder for at generere ind-

traditionelle banker – et resultat af aktiv porteføljestyring.

Der er forsat udfordringer i finans, men afkastpotentialet

tjening. Også her viser USA fornuftige takter, idet to af de
vigtigste parametre – ejendomsmarkedet og arbejdsmar
kedet – viser tegn på fremgang. Som det fremgår af neden
stående figurer, har der været tale om en stabilisering af
både ejendoms- og jobmarkedet. Over de seneste kvartaler
har der endvidere været tale om en fremgang på de to

Noter:
1) Se bl.a. ”Fravalg af banker”, magasinet Formue 02/12
2) MSCI World Financial Index
3) HSBC indgår som den eneste europæiske institution i aktieporteføljen. Det er dog
værd at bemærke, at blot 25 pct. af selskabets driftsindtjening stammer fra Europa.
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UDVIKLING I AMERIKANSK FINANS 2012
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Robuste afkast

– også ved højere renter

Renterne er fortsat ned i 2012 og nåede i efteråret nye
bundrekorder. Det kan logisk set ikke blive ved, det må vende.
Når det sker, er Formuepleje godt forberedt.

af Erik Bech, formueforvalter, Formuepleje

Som mange andre tror vi også på, at renterne vil stige igen,

1 OBLIGATIONSAFKAST PÅ 12 MÅNEDERS SIGT

da det vil være det ventede tegn på, at økonomierne er i bed-

Procent

ring. Vores obligationsporteføljer er er forberedt på rente-

2,0

stigninger, idet et hop på op til 1,5 pct.-point vil give positivt afkast på 12 måneders sigt.

1,5

Selvom det virkede umuligt ved indgangen til 2012, er
renterne kommet længere ned i løbet af det seneste år.

1,0

Dette rentefald har obligationsbeholdningen i Formueplejeselskaberne profiteret af, og derved været en vigtig bestand-

0,5

Vi forventer, at tendensen vender i 2013, så renterne
begynder at kravle op igen. Derfor er det meget naturligt at
forholde sig til, hvad der sker med obligationerne i Formueplejeselskaberne, når renterne begynder at stige igen. I takt

Formueplejes
forventning

Rentestigning
1,5%-point

gene tilbage fremfor at skelne til afkastet.

Rentestigning
1,25%-point

investorer har fokuseret mere på sikkerheden for at få pen-

Rentestigning
1,0%-point

i en lang periode har haft negative renter. Det skyldes, at

Rentestigning
0,75%-point

80

Rentestigning
0,50%-point

0

renterne kan falde, selvom de korte danske statsobligationer

Rentestigning
0,25%-point

renteniveauer er der dog en grænse for, hvor meget mere

Uændret
rente

del af det flotte afkast i 2012. Med historisk meget lave

Baseret på obligationsbeholdningen i Formueplejeselskaberne pr. 3. januar 2013.
Beregningerne er foretaget ved hjælp af Nordeas analysesystem. Der er forudsat parallelforskydning af rentestrukturen ved scenarier med rentestigning. Ved Formueplejes
forventning er der forudsat en moderat stigning (0,25-0,5 pct.-point) i de korte renter
og en større stigning (0,75 pct.-point) i de lange renter.

med, at renterne er faldet, har vi løbende nedjusteret risi-
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koen i obligationsbeholdningen, hvilket har medført, at føl-

Forventet obligationsafkast

somheden over for ændringer i renteniveauet er historisk lav

Ovenfor er vist det forventede afkast på obligationsbehold

i øjeblikket. Det betyder, at der vil være begrænsede kurstab

ningen ved forskellige scenarier, hvor renterne stiger. Det

på obligationerne, hvis renterne stiger, og omvendt begræn-

fremgår, at afkastet på obligationsbeholdningen rent faktisk

sede kursgevinster, hvis renterne falder yderligere.

vil blive forbedret, hvis renterne stiger op mod 1 pct.-point i
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løbet af det kommende år. Det skyldes som nævnt, at vi har
positioneret os til stigende renter. Hvis renterne stiger mere

Formuepleje
tjener stadig penge
på obligationer, også
når renterne stiger

end 1 pct.-point på 12 måneders sigt, så vil afkastet blive
lidt mindre, men det vil fortsat være positivt ved rente
stigninger på op til 1,5 pct.-point. Hvis vores forventning
om svagt stigende korte renter og en større stigning i
de lange renter bliver en realitet, så vil afkastet blive på
ca. 2 pct., jævnfør den yderste søjle i figur 1. Så afkastet på
obliga
tionerne er relativt robust over for højere renter, og
især hvis rentestigningen sker ved, at de lange renter stiger
mere end de korte renter. Den lave risiko på obligations
beholdningen beskytter altså obligationerne og afkastet ved
stigende renter.
Aktive centralbanker
Ved indgangen til 2013 er rentefølsomheden meget lav,
fordi vi forventer, at renterne begynder at kravle opad igen.
Centralbankernes indblanding med kraftige stimulanser
blandt andet i form af opkøb af obligationer har medført, at
renteniveauet er ekstraordinært lavt. Baseret på flere finansielle modeller, der tager udgangspunkt i fundamentale forhold som vækst og inflation, bør en fair 10-årig amerikansk
statsrente ligge i niveauet 2,75 pct.-3,0 pct., altså godt 1
pct.-point højere end det nuværende niveau på 1,7 pct. Forskellen skyldes i høj grad den amerikanske centralbanks indblanding, hvilket afspejler sig i, at centralbankens balance er
eksploderet i de seneste år.
Både den amerikanske og europæiske centralbank har signaleret, at de vil gøre alt, hvad der står i deres magt for
at stabilere og understøtte økonomierne, så der igen kan
komme vækst. Derfor er der heller ikke udsigt til, at den
amerikanske centralbank vil sælge ud af deres obligationer,
før den amerikanske vækst for alvor oppe i gear, og arbejdsløsheden er faldet markant. Tilsvarende vil den europæiske
centralbank heller ikke trække likviditet tilbage fra bankerne,
før den europæiske gældskrise er nogenlunde afklaret, og det
vil højst sandsynligt tage nogle år. Derfor kan renterne fortsat være kunstigt lave i en længere periode endnu, men hvis
der begynder at komme tegn på bedring især i den amerikanske økonomi, vil de finansielle markeder begynde at indregne, at centralbanken på et tidspunkt vil trække nogle
af stimulanserne tilbage. I så fald vil især de lange markedsrenter stige.
Lange kontra korte renter
Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på
renter. Der er eksempelvis korte, mellemlange og helt lange
renter. For det meste vil de korte og lange renter stige eller
falde på samme tid, men der kan for eksempel være store
forskelle på, hvor meget de stiger. Det afhænger i høj grad
af, hvilke faktorer der bevirker, at renterne stiger.
Vi forventer, at de korte renter vil forblive på et lavt niveau
i en længere periode, da den europæiske centralbank har
pumpet enorme beløb ud til de europæiske banker i et par år
endnu, og alle disse penge skal jo placeres et sted. Derfor vil
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der fortsat være ekstraordinær stor efterspørgsel efter korte

Lange obligationer bliver korte

og sikre obligationer, hvilket vil holde de korte renter nede. Til

Hvordan hænger rentefølsomhed sammen, når vi har flere 4

gengæld kan de lange renter stige, hvis der kommer positive

pct. og 5 pct. obligationer, der oprindeligt havde udløb i

signaler fra den amerikanske økonomi, eller hvis der sker

2035 og 2038? Det skal ses i sammenhæng med, at der er

fremskridt i den europæiske gældskrise. En mulig konsekvens

tale om forventet løbetid ud fra nuværende renteniveau, ak-

af gældskrisen kan være, at Tyskland må stille garanti eller

tuelt ligger en 5 pct. 2038 obligation i kurs 107, hvilket be-

dække for gælden i de sydeuropæiske lande, hvilket vil

tyder, at der er mange låntagere, der udnytter deres konver-

betyde, at de lange tyske renter og tilsvarende italienske og

teringsret til kurs 100, så de kan lægge lånet om til et lavere

spanske renter vil nærme sig hinanden. Det vil nok ske ved en

forrentet lån. Derved får investorerne deres penge tilbage

kombination af højere lange tyske renter (da Tysklands for-

hurtigere, og derfor bliver disse obligationer betragtet som

pligtelser bliver større) og faldende lange spanske og italien-

korte, da den forventede tilbagebetaling af pengene sker

ske renter (da sikkerheden bag disse obligationer bliver væ-

hurtigt, jævnfør figur 3. Figuren viser, hvor mange obligatio-

sentligt forbedret). Hvis de lange tyske renter stiger i et sådant

ner en investor løbende har tilbage af en investering på 100

scenarie, vil det også smitte af på de lange danske renter,

kr. i 5 pct. 2038.

men det vil ikke slå 100 procent igennem, da Danmark ikke
risikerer at dække for gælden i de sydeuropæiske lande.

Der vil være høje udtræk i disse obligationer ved de kommende terminer, og det betyder, at investorerne hurtigt får
deres penge tilbage. Så om et år er der kun 35 kr. tilbage,
mens 65 kr. er betalt tilbage som udtræk, og allerede om

2 RENTEFØLSOMHED FORDELT UD FRA
OBLIGATIONERNES LØBETID

halvandet år er der kun 25 kr. tilbage. Så ved forventning om

Rentefølsomhed
1,25

høje udtræk vil den forventede restløbetid på obligationen
være væsentligt kortere, selvom obligationen oprindeligt
havde udløb til 2038. Derfor vil rentefølsomheden på disse

0,75

obligationer typisk være meget lille, og de kan endda have
negativ rentefølsomhed over for ændringer i de lange renter.
Stigende lange renter vil nemlig være positivt for disse

0,25

obligationer, da der vil komme færre udtrækninger til kurs
100, og det er en fordel, når markedskursen er over 100.

-0,25

3 FORVENTET RESTGÆLDSPROFIL PÅ 5% 2038
-0,75
0-2 år

3-5 år

6-7 år
Forventet løbetid

6-10 år

11-30 år

Samlet set er der væsentlig større sandsynlighed for, at de
lange renter stiger mere end de korte renter, og det er obligationsbeholdningerne i Formueplejeselskaberne også positio-

Procent
100

80

60

neret til. Ovenfor ses rentefølsomheden fordelt ud på obligationernes forventede løbetid.

40

Rentefølsomhed fordelt ud fra

20

obligationernes løbetid
Det fremgår af figuren, at der er positiv rentefølsomhed på
obligationer med en løbetid på 0 til 5 år. Det betyder, at hvis
de korte renter falder, vil det medføre højere afkast på vores

0
2013

2014

2015

2016

Kilde: Nordea realkreditmodel. Forudsat uændret renteniveau.

obligationer og omvendt ved stigende renter. Tilsvarende er

18

der negativ rentefølsomhed på obligationer med en løbetid på

Tjener på forskel mellem lånerenten

6 til 30 år, så hvis disse renter stiger, vil det medføre et posi-

og placeringsrenten

tivt afkast på obligationer. Det skyldes, at vi har afdækket

Strategien på obligationer har i 2012 været at holde risikoen

renterisikoen med instrumenter, der gør, at vi tjener penge,

lav, og primært skabe afkastet i form af forskellen mellem

hvis renterne stiger, og omvendt taber penge, hvis renterne

den løbende rentebetaling på obligationerne og den ekstra-

falder. Disse instrumenter har en længere løbetid end vores

ordinært lave lånerente. Grafen overfor viser kursudviklingen

underliggende obligationer, da vi forventer, at de lange renter

for det rent obligationsbaserede Formuepleje Fokus i

vil stige mere end de korte renter, og i så fald har vi en god

forhold til udviklingen i den 10-årige rente. Det fremgår, at

beskyttelse mod stigende renter.

kursen på Formuepleje Fokus er steget støt og jævnt stort
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set over hele året, næsten uanset om renterne er faldet eller
steget. Det skyldes, at renterisikoen har været lav, og afkastet som nævnt primært er skabt via forskellen mellem obligationsrenten og lånerenten. Selv i perioden fra slutningen

Strategien på obligationer
har i 2012 været at holde
risikoen lav og primært
skabe afkastet i form af
forskellen mellem den
løbende rentebetaling på
obligationerne og den
ekstraordinært lave lånerente

af maj måned til medio september måned, hvor den 10-årige
rente steg med 0,45 pct.-point, skabte Formuepleje Fokus
et positivt afkast på 6,8 pct. Så den løbende renteforskel er
med til at generere et fornuftigt afkast på obligationer, også

Hvordan kan vi tjene penge på obligationer,

i perioder med stigende renter.

når renterne stiger?
Samlet set kan vi godt tjene penge på obligationer, selvom
renterne stiger. Afkastet er meget robust ved en rentestig-

4 UDVIKLING I 10-ÅRIG RENTE OG FORMUEPLEJE FOKUS
Formuepleje Fokus (højre akse)

10-årig dansk swaprente (venstre akse)
Procent
2,75

Kurs
140
+6,8%

2,50

ning på op til 1 pct.-point på 12 måneders horisont. Forskellen mellem obligationsrenten og lånerenten giver et jævnt og
stabilt afkast, og desuden har vi afdækket noget af renterisikoen med instrumenter, som vi tjener på, når renterne sti-

135

ger. Hvis vi samtidig får ret i vores forventning om, at de
lange renter stiger mere end de korte renter, vil afkastet

2,25

130
+0,45%-point

2,00

125

1,75

120

1,50
Dec. 2011

115
Marts 2012

Juni 2012

Sept. 2012

blive endnu bedre. Da Formueplejeselskaberne desuden har
mulighed for at låne til ekstraordinært lave renter tæt på 0
pct., er det fortsat attraktivt at benytte sig af lånefinansieret
køb af realkreditobligationer, også ved stigende renter.

erik.bech@formuepleje.dk

Formue 1. kvartal 2013

19

a r t ik l er

Hvordan låner
Formuepleje
næsten gratis?
Ved indgangen til 2013 er det fortsat
muligt for Formuepleje at låne næsten gratis.
Det virker helt paradoksalt, men det er
virkeligheden – og endda uden risiko.
af Erik Bech, formueforvalter, Formuepleje

Midt i debatten om bankernes forhøjelse af deres renter over

Trin 2:

for både privat- og erhvervskunder, virker det fuldstændigt

Euroen veksles til danske kroner, for eksempel til kurs 7,46,

barokt, at Formueplejeselskaberne reelt kan låne til renter

hvilket betyder, at vi får udbetalt 746 millioner kroner. Pen-

lige omkring nul. Kort fortalt så skyldes det kombinationen af

gene bruges til at købe danske realkreditobligationer for, og

et aktuelt meget lavt renteniveau, høj kreditrating af realkre-

disse obligationer stilles til sikkerhed for lånet i banken. Da

ditobligationer og en skævhed på valutamarkedet, uden at vi

obligationerne er meget sikre, har en AAA-rating (højeste

af den grund påtager os en valutakursrisiko. Der er tre trin på

kreditværdighed) og samtidig kan belånes i Nationalbanken,

vores vej til nulrente.

bevirker det, at vores lånemarginal i gennemsnit ligger på
cirka 0,3 pct. Denne forholdsvis lave marginal skal også ses

Trin 1:

i lyset af, at bankerne har stor tillid til Formuepleje.

Lån på f.eks 100 mio euro optages. Det aftales, at vi betaler
en-måneds variabel Euribor-rente, her er renten pt. 0,11 pct.

Trin 3:

Renten på lånet bliver justeret en gang om måneden, men

I forbindelse med, at euroene veksles til danske kroner,

den har ligget meget stabilt i en længere periode, jævnfør

aftales det samtidig med banken, at vi køber euroen tilbage

figur 1.

igen på termin om seks måneder. Dette terminsmarked har
været skævt i nogle måneder, og derfor kan vi lave en aftale

1 1 MDR. LÅNERENTE I EURO (EURIBOR)

om at købe euroene tilbage om seks måneder til kurs 7,45.

Procent
1,2

Det betyder, at når vi skal veksle igen om seks måneder,
skal vi kun betale 745 millioner kroner for at indfri lånet,

1,0

så vi har sparet en million kroner på den del. Hvis man

0,8

sætter den ene million i forhold til de 746 millioner, og

0,6

omregner til en helårlig rentesats, svarer det til en rente
besparelse på 0,27 pct.

0,4
0,2
0
januar 2012
Kilde: Bloomberg
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Ingen valutakursrisiko
Det er samtidig vigtigt at pointere, at der ingen valutakurs
risiko er. Uanset hvilken kurs euroen ligger overfor danske
kroner om seks måneder, så har vi aftalt at betale kursen på
7,45 i forbindelse med indfrielsen af lånet. Så vi kan hverken

Udenlandske investorer
spekulerer i et eurokollaps,
og derved i at euroen falder i
kurs mod danske kroner. Det
udnytter Formuepleje til at få
lånerenten længere ned uden
nogen form for valutarisiko.

tjene eller tabe penge på ændringer i valutakursen. Den primære årsag til, at denne skævhed på valutaterminsmarkedet eksisterer, skyldes, at udenlandske investorer spekulerer
i et eurokollaps, og derved at euroen falder i kurs mod danske kroner, som jo står udenfor eurosamarbejdet. Derfor har
de interesse i at sælge euro mod danske kroner på et fremtidigt tidspunkt til en aftalt kurs. Hvis euroen bryder sammen, vil de tjene på denne forretning, da de kan købe euro
til en markedskurs, der er væsentligt lavere. Frygten for et
euro-kollaps toppede sidste sommer, hvor rentebesparelsen
på disse terminsforretninger bundede ud, jævnfør figur 2.
Det fremgår, at fradraget i relationen mellem EUR/DKK
var nede i cirka 2 øre, hvilket betyder, at 1 euro kunne sælges for eksempel til 7,46 kr., og samtidig kunne der indgås
en aftale om at købe dem tilbage et halvt år senere til 7,44
kr. Denne forskel svarede til en rentebesparelse 0,55 pct.point, da forskellen var på det højeste. I begyndelsen af juni
måned fastlåste vi en rentebesparelse på 0,45-0,50 pct.point frem til midten af december måned, og det var medvirkende til, at Formueplejeselskaberne lånte gratis og endda
i perioder til negative renter i anden halvdel af 2012.

Samlet set kan beregningen af lånerenten på seks måneders
sigt opstilles på følgende måde:

2 RENTEBESPARELSE PÅ 6 MDR. EUR/DKK TERMIN
Fradrag i EUR/DKK. (venstre akse)

Rentebesparelse i pct. point (højre akse)

0

Renten på 1 mdr. lån i euro (Euribor)

0,11%

Gennemsnitlig lånemarginal til bankerne

0,30%

Fradrag for 6 mdr. termin på EUR/DKK
Samlet lånerente inkl. marginal

0
-0,1

-50

-0,2

-0,27%
0,14%

Data pr. 7. december 2012

-100

-0,3
-0,4

-150

-0,5

Meget lav risiko

-200
-0,6

Vi har derved mulighed for at låne i banken på seks måneders sigt til 0,14 pct. i rente inklusiv bankens marginal. Der
er dog en usikkerhedsfaktor i form af renten på en måneds

-250
Jan. 2012

Maj 2012

Sept. 2012

-0,7
Dec. 2012

Euribor, hvor der er risiko for, at den kan stige i løbet af perio

Attraktiv lånefinansiering

den. Vi vurderer dog, at der ikke er udsigt til, at denne rente

Så selvom rentebesparelsen på valutaterminsforretningen er

vil stige foreløbigt. Tværtimod er der større sandsynlighed

blevet mindre, er det stadig en attraktiv mulighed i forbin-

for, at den kommer længere ned, hvis den Europæiske Cen-

delse med lånefinansiering. Vi kan i øjeblikket låne penge

tralbank sænker renten yderligere. Samtidig har de euro

inklusiv marginal til bankerne til ca. 0,14 pct. på seks måne-

pæiske banker masser af penge, som de har lånt af den

ders sigt, hvilket er en ekstraordinært lav rente. Så selvom

Europæiske Centralbank de næste par år. Derfor er der eks-

renterne på obligationerne er historisk lave, så er det fortsat

traordinært mange penge i omløb, og det er med til at holde

interessant at låne penge til køb af danske realkreditobliga-

de korte europæiske renter på et meget lavt niveau. Det

tioner i Formueplejeselskaberne, da også lånerenten er på et

afspejler sig også ved, at denne rente har været meget

rekordlavt niveau.

stabil de seneste måneder, jævnfør figur 1.

erik.bech@formuepleje.dk
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Ny direktør
styrker Formueplejes
investeringsteam
Formuepleje har budt det nye år velkommen og dermed også vores nye
investeringsdirektør Leif Hasager. Han er kendt i finansverdenen for sin
evne til at træffe gode og væsentlige investeringsbeslutninger.
af Journalist Katrine Sigvardt, Formuepleje

Det er ingen hemmelighed, at verdensøkonomien

”Jeg har kendt Leif professionelt gennem 22 år.

er i krise. Både renterne og væksten er lav, og

Han er blandt de absolut skarpeste investeringsdi-

gælden i den udviklede del af verden er for høj.

rektører, jeg har krydset klinger med gennem

Fra et investeringsmæssigt perspektiv giver den

mine 25 år i den finansielle branche, og jeg er

dårlige økonomi store udfordringer, og i Formue-

glad for, at han er kommet på vores hold,”

pleje ved vi, at det i nyere tid aldrig har været vig-

fortæller Niels B. Thuesen.

tigere at være årvågen, forudseende og turde gå

Men også hovedpersonen selv er begejstret, og

nye veje for at beskytte investorernes formuer og

han glæder sig til at dykke ned i Formuepleje – en

sikre et godt langsigtet afkast.

virksomhed, som ifølge Leif Hasager er helt unik:

Formueplejes kapitalforvaltere er eksperter i

”Formuepleje bygger på et meget enkelt kon-

netop dette, men med ansættelsen af Leif Has

cept, der lægger sig meget tæt op ad klassisk

ager som vores nye investeringsdirektør styrker vi

investeringsteori. Det har jeg ikke set så stringent

investeringsteamet yderligere. Leif Hasager har

før, for ofte er kapitalforvaltere lidt af en broget

nemlig stor erfaring med netop at tænkte nyt og

landhandel, og det kan være svært at få øje på den

gå velovervejede, utraditionelle veje for dermed at

røde tråd. Men sådan er det ikke i Formuepleje.

opnå gode og solide resultater.

Her er strategien helt tydelig, og det bliver rigtig
interessant at arbejde med,” siger han.

Stor professionel erfaring
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Med 30 års praktisk og akademisk erfaring fra

Kunderne er de vigtigste

den finansielle sektor er Leif Hasager et kendt

Gennem sin professionelle karriere som investe-

ansigt i finansverden. Blandt fagfolk er han anset

ringsansvarlig for en pensionskasse og rådgiver for

som en person med unik viden og som en mand,

andre institutionelle investorer har Leif Hasager

der kan spotte de gode investeringsmuligheder før

bevist, at han tør skille sig ud fra flokken ved at

alle andre.

tage en række rigtige og væsentlige beslutninger,

En af dem, der i løbet af sin egen karriere har

der på tidspunktet har været kontroversielle, men

stiftet bekendtskab med Leif Hasager og hans

som resten af den etablerede branche efterføl-

investeringer, er Formueplejekoncernens admini-

gende har taget til sig. For eksempel var han

strerende direktør Niels B. Thuesen. Ifølge ham er

en af de første blandt institutionelle investorer

Leif Hasager en stor gevinst for Formuepleje, og

til at investere størstedelen af aktieporteføljen i

han har store forventninger til samarbejdet:

udenlandske aktier frem for danske aktier. Han var

a r t ik l er

også blandt de første til at give emerging market-aktier en
markant vægt i aktie-porteføljen og til at investere i emerging
markets-obligationer samt frontier-markeder både for aktier
og obligationer. Begge er aktivklasser, som efterfølgende er
generelt accepteret blandt institutionelle investorer.
På grund af den kriseramte økonomi er denne evne
mere væsentlig end nogensinde før, og den vil i høj grad
komme Formueplejes kunder til gode. For netop kunderne
er ifølge Leif Hasager de vigtigste at have for øje – især når
krisen kradser.
”Investorerne skal have noget ud af det, når de løber en
risiko, og derfor er det godt at sprede eksponeringen af
investeringerne. Der er rigtig mange investorer, der er
skræmte over markedet lige nu, og som ikke tør løbe store
risici. Derfor bliver den største og vigtigste opgave at gå i
dialog med vores kunder, så vi sikrer, at de får det afkast, de
har brug for, og at det svarer til et risikoniveau, de føler sig
trygge ved”, siger han.
Vil gøre investeringsområdet endnu bedre
Leif Hasager har et dybtgående kendskab til praktisk asset
allokation – altså hvilke aktivklasser man skal have og hvilken sammensætning, der er hensigtsmæssig. Han har stor
indsigt i avanceret risikostyring og scenarieanalyser, lang
erfaring med mange aktivklasser og omfattende viden om
manager-selektion.
Og netop denne viden og erfaring har han taget med ind i
sin nye stilling i Formuepleje, hvor han ser masser af muligheder for at styrke investeringsområdet endnu mere.
katrine.sigvardt@formuepleje.dk
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Ikke alt der
glimter er guld
Højt afkast og lav risiko er en sjældenhed på de finansielle
markeder. De seneste tre år er denne gyldne kombination
tilfaldet aktionærerne i Formueplejeselskaberne.
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af Anders Bjørnager, senior Formuerådgiver, Formuepleje

Mange investorer har de seneste tre år haft et

risikoen. Antagelsen er herefter, at de flotte

positivt afkast af deres investeringer – men

afkast nok har været behæftet med en høj

hvordan vurderes det, om afkastet har været

risiko, ikke mindst i forhold til traditionelle inve-

godt eller dårligt, og har der været en lav eller

steringer som aktier og de populære obligationer

høj risiko forbundet med dette afkast?

fra virksomheder og højrentelande.

Investeringsbeslutningerne efter finanskrisen

Investor bør søge det bedste afkast i forhold

har bestemt ikke været lette, og mange inve-

til den ønskede risiko og vurdere sit realiserede

storer har søgt efter nye måder at finde attrak-

afkast og dertilhørende risiko i forhold til alter-

tive afkast – vel at mærke under hensyntagen til

nativers afkast og risiko.

risikoprofilen, som typisk er nedjusteret i forhold
til begyndelsen af finanskrisen i 2008.

Formueplejeselskaberne

Hvilken vej har så været

vs. markedsafkastene
Afkast og risiko3) på Formueplejeselskaberne4)

den mest farbare?

kan sammenholdes med markedsafkastet på

Ser man på statistikkerne fra investeringsfore
ningerne1), har kombinationen af lave renter på

globale aktier og danske obligationer over de
seneste tre år5).

danske obligationer og risikoaversion i forhold

Globale aktier inklusivt udbytte har de sene-

til aktier medført et markant løft i formuerne

ste tre år leveret et afkast på cirka 40 pct. med

i investeringsafdelingerne med virksomheds-

en risiko på cirka 14 pct. I samme periode og

obligationer og obligationer fra højrentelande.

med en tilsvarende risiko har Formueplejesel-

”Investor bør søge det bedste afkast
i forhold til den ønskede risiko og vurdere sit
realiserede afkast og dertilhørende risiko
i forhold til alternativers afkast og risiko.”

Har disse obligationer så været den rigtige inve-

skaberne haft et afkast på henholdsvis 63 pct.

stering, eller skulle man have haft aktier,

(Epikur) og 76 pct. (Penta). Et merafkast på 23-

og hvad med aktier i Formueplejeselskaberne?

36 pct. over de seneste tre år med samme

Målt på absolutte afkast ligger Formuepleje

risiko. Vælger man at se på afkastet på de 40

selskaberne over de seneste tre år med afkast

pct. for globale aktier, har man de seneste tre år

fra 20-76 pct. Umiddelbart lyder det som

kunnet opnå dette i Formueplejeselskaberne

høje afkast, men hvad har obligations- og

Pareto og Fokus, men til en risiko, som var mar-

aktiemarkedet leveret, og hvad med de øvrige

kant lavere, da standardafvigelserne ligger på

kapitalforvaltere?

henholdsvis 8 pct. (Pareto) og 5 pct. (Fokus).

Den almindelige antagelse er, at det høje af-

Samme afkast til en risiko som er 40-65 pct.

kast må være behæftet med en høj risiko. Konceptselskaberne2) i Formuepleje anvender låne-

lavere. I forhold til markedsafkastene på aktier

kapital (gearing), hvilket alt andet lige forøger

generelt med flotte afkast i forhold til risikoen.

og obligationer ligger Formueplejeselskaberne
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REALISERET AFKAST OG RISIKO 2009 - 2012*

Afkast
80%

Formuepleje
Penta

70%
60%

Formuepleje
Epikur

Formuepleje
Merkur

Formuepleje Safe

50%
Formuepleje Fokus

40%

Formuepleje Pareto
Formuepleje
LimiTTellus

30%
20%
10%

Globale aktier
inkl. udbytte

Formuepleje Optimum
Obl. indeks

0%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Risiko (std. afvigelse)
* 01.12.2009 -01.12.2012

Formueplejeselskaberne vs. øvrige kapitalforvaltere
Hvordan ligger Formueplejeselskaberne i forhold til øvrige

For

kapitalforvaltere målt over de seneste tre år? I sammenlig-

øvrige kapitalforvaltere har jeg valgt at sammenholde med

ningen med øvrige kapitalforvaltere har jeg valgt en opdeling

medianen af investerings
afdelinger inden for forskellige
kategorier 6).

på tre risikoprofiler (se skemaet nedenfor).

at

sammenligne

Risiko

Standardafvigelse

Formuepleje

Lav

0-5%

Optimum og Fokus

Mellem

5-10%

Pareto, Merkur og Safe

Høj

>10%

LimiTTellus, Epikur og Penta

Formueplejeselskaberne

Kategori investeringsafdeling
Danske obligationer korte/lange
Investmentgrade obligationer
Emerging markets obligationer
Non investmentgrade obligationer
Danske aktier
Globale aktier
Emerging markets aktier
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Akkumuleret afkast og risiko7)

Det er ligeledes værd at bemærke, at Safe, Merkur og Pare-

over de sidste tre år

tos afkast på 45-57 pct. er opnået med en risiko svarende til

Formuepleje vs. diverse kategorier af investeringsafdelinger

Investeringsafdelinger med virksomhedsobligationer (non

(median) opdelt på lav, mellem og høj risiko.

investment grade – obligationer med lav kreditvurdering) og
obligationer fra højrentelande (emerging market). Disse har

LAV RISIKO

Afkast

leveret et afkast på 35-40 pct. i perioden.
Endelig har Penta og Epikur leveret et afkast, som ligger

50%

20-35 pct. over investeringsafdelinger med globale, danske

Formuepleje Fokus
40%

og emerging market aktier. Dette merafkast er skabt med en
risiko, som har været lavere end danske aktier.

30%

Et nøgletal

IFR median danske obl. lange
20%

IFR median virksomhedsobl. inv. grade

Formuepleje Optimum

Risikojusterede nøgletal giver investorer en mulighed for at
bedømme investeringer under hensyntagen til såvel afkast

10%

IFR median danske obl. korte

som risiko. Man anvender begrebet Sharpe ratio, som er et
udtryk for afkastet af en investering i forhold til risikoen.

0%
0%

2%

4%

Risiko

6%

8%

10%

MELLEM RISIKO

Afkast

stor et nøgletal, som måler det risikojusterede merafkast.

60%

Jo højere Sharpe ratio, jo bedre har investeringen været.

Formuepleje Merkur
Formuepleje Safe

50%

Papir

Formuepleje Pareto
40%
30%

IFR median Emerging Markets obl.
IFR median virksomhedsobl. non Inv. grade

20%
10%
0%
0%

4%

Risiko

8%

12%

HØJ RISIKO

Afkast
80%

Formuepleje Penta
Formuepleje Epikur

60%

Formuepleje LimiTTellus

40%

IFR median globale aktier

Sharpe ratio måler, hvor godt afkastet har været i forhold
til den risiko, man har haft. Risikoen måles på baggrund af
den historiske standardafvigelse8). Med Sharpe ratio får inve-

IFR median
Emerging
Markets aktier

Sharpe

FP Fokus

2,51

FP Merkur

1,86

FP Pareto

1,58

FP Safe

1,52

IFR median Virksomhedsobl. Inv. Grade

1,48

IFR Median Danske obl. Lange

1,48

IFR median Emerging Markets obl.

1,47

FP Optimum

1,44

FP Penta

1,34

FP Epikur

1,32

IFR median Virksomhedsobl. Non inv. Grade

1,16

IFR median Globale aktier

0,88

FP Limittellus

0,83

IFR median Emerging Markets aktier

0,80

IFR Median Danske aktier

0,50

Det risikojusterede nøgletal – Sharpe ratio – målt over de
seneste tre år har placeret Formueplejeselskaberne helt i

IFR median
danske aktier

top, når investor skal måle, hvilke investeringsprodukter der

20%

har skabt et merafkast i forhold til den påtagne risiko.
Historiske afkast og risikomålinger er som bekendt ikke en

0%
0%

garanti for den fremtidige udvikling. Med fokus på en fortsat
5%

10%
Risiko

15%

20%

I alle tre risikoprofiler har Formueplejeselskaberne de sene-

stram risikostyring tilstræber Formuepleje også fremadrettet
at give investorerne et godt risikojusteret afkast.
anders.bjoernager@formuepleje.dk

ste tre år ligget med afkast, som er markant højere end gennemsnittet af investeringsafdelinger inden for forskellige
kategorier. Inden for lav risiko er det bemærkelsesværdigt, at
Formuepleje Fokus har leveret et afkast, som er mere end
dobbelt så stort som lange danske obligationer og investment grade virksomhedsobligationer (obligationer med høj
kreditvurdering). Dette markante merafkast er leveret med
en risiko, som kun er marginalt højere end de to førnævnte
kategorier.

Noter:
1) Kilde: Investeringsforeningsrådet (IFR)
2) Pareto, Safe, Epikur og Penta. Fokus anvender også lånekapital,
men investerer kun i obligationer
3) Målt som standardafvigelsen p.a.
Standardafvigelsen måler udsvingene på investeringen
4) Afkastene i Formueplejeselskaberne er efter omkostninger
5) 30-11-2009 til 30-11-2012
6) Kilde: Investeringsforeningsrådet (IFR)
7) Standardafvigelse p.a.
8) Sharpe ratioen beregnes som det historiske afkast minus den risikofrie rente
divideret med standardafvigelsen.
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Bes t y rel sernes side

Fremsyn styrker Formueplejeselskaberne
Efter et 2012 med tilfredsstillende afkast til aktionærerne

investeringsbranchen i EU, er det en fordel at omdanne

og god risikostyring er det tid til at se på, hvad 2013 vil

Formueplejeselskaberne til en ny type juridiske enheder.

bringe. Vi vil fastholde og justere den investeringsmæssige

Omdannelsen vil sikre grundlaget for at være omfattet af

profil, som giver bedst mulighed for at bevare formuerne,

FAIF-direktivet og dermed de regler, der blandt andet regule-

samtidig med at muligheden for at være en del af stigninger

rer godkendelse og autorisation af administrationsselskaber.

på aktiemarkederne er intakt.
Men aktionærerne vil også blive præsenteret for en

Internationalt anerkendt

køreplan. En køreplan som skal sikre, at Formueplejesel

Ændringerne og en omfattelse af det nye direktiv vil give

skaberne bliver styret sikkert gennem en vigtig omdannelse

Formueplejeselskaberne en yderligere blåstempling af vores

af de børsnoterede aktieselskaber til nye juridiske enheder.

investeringskoncept. Blandt andet fordi selskaberne vil blive

En omdannelse, som kræver en sikker hånd på rattet, en

omfattet af et velbeskrevet, internationalt anerkendt og fæl-

velfungerende administrativ motor og et tæt samspil med

les regelsæt, der blandt andet omfatter tilsyn og overvåg-

myndighederne.

ning omkring interessekonflikter, performance, risikostyring,

Når vi alligevel bevæger os ud på denne rejse, så er

køb og salg, samt emission og indløsning.

målet er, at vi – aktionærerne – bibeholder præcis de samme
investeringsmæssige rammer og muligheder i morgen, som

Opfølgning og kommunikation

der er til stede i dag. Samtidig med, at forvaltningen frem-

I Danmark er FAIF-direktivet også ved at blive implemen

over sker under tilsyn af Finanstilsynet, som dermed supple-

teret. Den endelig lovtekst er ikke klar, men regeringen

rer det tilsyn og regulering, der allerede er i dag sker af For-

har sendt et lovforslag i høring. Sikkert er det dog, at bestyr

mueplejeselskaberne via selskabslovgivningen og NASDAQ

elserne i Formueplejeselskaberne løbende vil orientere akti-

OMX Copenhagen.

onærer gennem blandt andet fondsbørsmeddelelser, sel

Der blev orienteret herom på de seneste generalforsam-

skabernes hjemmeside og i nyhedsmails mere om status

linger, og det er vigtigt at understrege at blandt andet de

i arbejdet med de nye regler på området og fremdriften i

investeringsmæssige aktiviteter kan føres videre som hidtil.

omdannelsen af Formueplejeselskaberne. For at sikre, at alle

Ligesom både børsnotering og skattemæssige forhold fast-

aktionærer får mulighed for en god orientering om proces-

holdes uændret.

sen, har vi besluttet at afholde Formueplejedage også i
2013. Vel mødt.

På forkant med udviklingen
Alt dette kan virke irrelevant for investorer, som fokuserer
mere på at få det bedste forhold mellem afkast og risiko i en
tid, hvor turbulens og usikkerhed ofte præger verdensøkonomien. Men hvorfor ændre ting, hvis de fortsætter som hidtil?
Ændringerne gennemføres fordi det er vigtigt, at Formueplejeselskaberne hele tiden er på forkant med reguleringen
af den finansielle sektor. Kun ved at være på forkant sikrer
vi, at det unikke koncept for investeringer, som findes i
Formueplejeselskaberne, kan føres videre på en optimal
måde. Samtidig med at investorerne sikres den bedst mulige
beskyttelse.

Bestyrelsesformand
Carsten With Thygesen, cwt@formueplejeselskaberne.dk

Sikkert grundlag
Kombinationen af fremtidssikring opnås bedst ved at fortsætte Formueplejeselskaberne i nye juridiske enheder, som
gør, at selskaberne er forberedt bedst muligt på et nyt
direktiv fra EU – det såkaldte FAIF-direktiv. Forkortelsen FAIF
dækker over titlen på direktivet – ”Forvaltere af alternative
investeringsfonde”. Et direktiv som skal være implementeret
i hele EU senest den 22. juli i år. For at være omfattet
mest hensigtsmæssigt af direktivet, som vil regulere hele
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Bestyrelsesformand
Jørn Nielsen, jn@formueplejeselskaberne.dk

Formue
nyt
Rådgivning i topkvalitet
Formuepleje stiller særligt høje kvalitetskrav
ved ansættelser af de formuerådgivere, som
yder rådgivning til aktionærerne i Formueplejeselskaberne. Kombinationen af højt fagligt
niveau og mange års erfaring er og bliver derfor et gennemgående fællestræk for hele
rådgiverholdet i Formuepleje, som aktionærerne kan trække på. Her fremhæver direktør
Henry Høeg, at er det er vigtigt, at Formueplejes rådgivere lægger vægt på, at råd
Kommunikationschef Søren Verup

Formuepleje styrker
informationen til investorerne

givningen ikke alene fokuserer på selve investerings- og porte
føljeplejen, men også på
kundens samlede formue- og risikoforhold.
I 2011 blev der med en ny bekendt
gørelse fastsat regler om kompetencekrav til

Den 1. januar trådte Søren Verup ind i rollen som Formueplejes nye kommu-

alle investeringsrådgivere og dermed indført

nikationschef. Som uafhængig kapitalforvalter lægger Formuepleje stor

krav om certificering. Formålet med loven var

vægt på, at vores investorer modtager og forstår den nødvendige informa-

at sikre et vist fagligt niveau for alle rådgivere

tion om de investeringsprodukter, vi udbyder og rådgiver omkring. Med sin

i Danmark, og det kan kun opleves som et

dybe indsigt i privatøkonomiske og investeringsmæssige problemstillinger

positivt tiltag, som vi støtter fuldt ud.

glæder Søren Verup sig til at kaste sig over denne kommunikationsopgave,
som han i øvrigt har gode forudsætninger for at løse:

I Formuepleje stiller vi dog højere krav til
fagligt niveau og erfaring, end certifice

”Min grundholdning er, at en rådgiver udelukkende skal tage udgangs-

ringerne kræver, men modsat er certificerin-

punkt i kundens behov. Som kommunikationschef er det min rolle i sam

gers styrke, at de hjælper alle i branchen med

arbejde med rådgiverne at give Formueplejes kunder den bedst mulige infor-

at tilse, der ikke opstår væsentlige huller i et

mation, så de kan træffe attraktive og langsigtede investeringsbeslutninger.

stofområde, der hele tiden udvikler sig.

Det arbejde glæder jeg mig til at udføre i tæt samarbejde med medarbejdere
og investorer,” siger han.

Direktør Henry Høeg

Fokus på FORMUE
En af Søren Verups vigtigste opgaver bliver at udvikle og gøre Formueplejes
aktionærmagasin FORMUE endnu bedre. Som chefredaktør for Penge &
Privatøkonomi gennem mere end fem år kommer han med en masse erfaring og viden om, hvordan et spændende magasin om investering og privatøkonomi skal skrues sammen:
”Jeg lægger stor vægt på, at læserne har lyst til at læse om Formuepleje,
og om hvordan deres egne penge bliver forvaltet bedst muligt. Det må aldrig
blive pligtlæsning. Mit mål for i år er at udvikle magasinet med flere spændende artikler om konkrete og vigtige emner, der giver læserne lyst og inspiration til sammen med vores rådgivere at finde de bedst mulige og individuelle løsninger,” forklarer han.
Søren Verup kommer direkte fra en stilling som chefredaktør på magasinet
Penge & Privatøkonomi. Han er oprindeligt bankuddannet investeringsråd
giver, men derudover har han også en HD i finansiering og kreditvæsen samt
den fireårige journalistuddannelse fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Formue 1. kvartal 2013

29

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

Centralbankerne
i fokus
Stimulanser fra centralbankerne har givet medvind
på både aktie- og obligationsmarkederne i 2012,
og der er umiddelbart udsigt til, at centralbankerne
fortsat vil yde en hjælpende hånd i 2013.
af Erik Bech, formueforvalter, Formuepleje

Igen i 2012 har afkastene i Formueplejeselskaberne været

Formueplejeselskaber også profiteret af en historisk lav låne-

fremragende. Det er igen de klassiske Formueplejeselskaber,

rente, og i andet halvår af 2012 var det endda muligt for

der anvender lånefinansiering og har en kombination af

Formueplejeselskaberne at låne til negative renter inklusiv

aktier og obligationer, der har klaret sig bedst. Det seneste år

lånemarginal til bankerne.

har budt på medvind fra flere fronter, de globale aktie

Samtidig er det også værd at bemærke, at Formueplejes

markeder har på trods af lav global vækst leveret et højt

aktieportefølje har leveret et markant merafkast på 2,5 pct.-

afkast på 14 pct. i 2012, og danske realkreditobligationer har

point før omkostninger i forhold til verdensmarkedet, og det

også bidraget med et fornuftigt afkast på godt 4 pct. på trods

er sket samtidig med, at risikoen på aktiebeholdningen har

af historisk lave renter. Samtidig har de lånefinansierede

ligget under niveauet for verdensmarkedet. På obligationsbeholdningen har følsomheden over renteændringer været
historisk lav, og alligevel har obligationerne givet meget

1

solide afkast, som primært er skabt i form af forskellen mel-

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

lem den løbende rente på obligationerne og den ekstra

Seneste kvartal

ordinært lave lånerente. Så de flotte resultater i Formue
Optimum

plejeselskaberne skyldes dels, at både aktiemarkedet og

Pareto

obligationsmarkedet har givet fornuftige afkast, og dels en
dygtig aktieudvælgelse kombineret med en vellykket strategi

Safe

på rentesiden. Overordnet set har der i Formueplejeselska-

Epikur

berne været stor fokusering på at holde risikoen lav, og det

Penta

har bevirket, at afkastet på de 31 pct. i Formuepleje Penta
er opnået med en risiko, der er lavere end verdensmarkeds

Merkur

indekset, hvor afkastet var på 14 pct.

LimiTTellus

Centralbankernes år

Globus

På trods af potentielle udfordringer i form af lav global

Fokus

vækst, europæisk gældskrise og amerikansk finanspolitisk
afgrund, har investeringsklimaet i 2012 været meget mildt,

Globale
aktier DKK

og de fleste aktivklasser har givet ganske fornuftige afkast.

Danske
realkreditobl.

Det kan virke lidt paradoksalt, at stort set alle investeringer
0%

5%

Kilde: Formuepleje og Bloomberg
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35%

har givet gode afkast samtidig, men det skyldes i høj grad de
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2 UDVIKLING I DEN AMERIKANSKE OG EUROPÆISKE
CENTRALBANKS BALANCE
Mia. USD
4.500

Den amerikanske centralbank

4.000

Den europæiske centralbank

*

3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

*Den amerikanske centralbank har annonceret, at de vil købe 85 mia. usd i stats- og
realkreditobligationer hver måned indtil videre

meget aktive centralbanker. I figur 2 er vist størrelsen af

historisk sammenhæng, men der er bedring at spore især

henholdsvis den amerikanske og den europæiske central-

hos de amerikanske banker og på det amerikanske bolig-

banks balance. Det fremgår, at deres balancer er vokset kraf-

marked. Omvendt er gælden hos den amerikanske stat vok-

tigt, så centralbankerne har pumpet enorme summer ud i

set kraftigt, så derfor er det nødvendigt med opstramninger

systemet, og det har de finansielle markeder taget imod med

af finanspolitikken, hvilket vil dæmpe væksten i USA.

kyshånd. Pengene skal jo placeres et sted, og selvom mange
af pengene i første omgang primært er investeret i stats

Negativ realrente

obligationer, så har de lave statsrenter medført, at mange

Det kan umiddelbart være svært at finde en vej ud af de

investorer har søgt efter alternativer med lidt mere risiko for

massive gældsproblemer, som mange af de vestlige lande

at få et højere afkast. Derfor har de mange penge fra central-

kæmper med i disse år, når væksten samtidig er meget lav.

bankerne bredt sig som ringe i vandet, og det har også haft

Et historisk værktøj er at føre en økonomisk politik, så real-

en afsmittende effekt helt ud til aktiemarkedet.

renten bliver negativ. Denne politik, der også kaldes finansiel
repression, betyder, at renten i lande med store underskud

Hvor længe er centralbankerne aktive?

bliver holdt lavere end inflationen, så noget af gælden bliver

Så den meget lempelige pengepolitik fra centralbankerne

spist op af inflationen. Det ligger sikkert i baghovedet hos

har i den grad været medvirkede til at holde en hånd under

den amerikanske centralbank, når de sørger for at holde de

de finansielle markeder. Spørgsmålet er blot, hvor længe det

amerikanske renter kunstigt lave, og det kan også være et

varer ved. Der er ikke umiddelbart udsigt til, at billedet vil

argument for, at der vil gå længere tid end normalt, før de

ændre sig meget i 2013, for den amerikanske centralbank

begynder at ændre på deres lempelige pengepolitik. Så der

har givet tilsagn om yderligere opkøb, mens den europæiske

er umiddelbart udsigt til, at 2013 også bliver et år, hvor cen-

centralbank står klar med pengepungen, hvis nogle af de

tralbankerne vil sætte deres tydelige præg på dagsordenen.

gældsplagede europæiske lande anmoder om hjælp. Det er

Det er fortsat en lang sej kamp at kæmpe sig ud af gældspro-

dog vigtigt at holde sig for øje, om der sker bedring i økono-

blemerne især i de europæiske lande, og selvom den euro

mierne i disse lande, for det kan være signalet for central-

pæiske centralbank står klar i kulissen, så kan valg i Italien og

bankerne til at lukke låget for pengekassen, og det vil have

Tyskland i 2013 betyde, at den europæiske gældskrise igen

stor indflydelse på de finansielle markeder. Umiddelbart er

i perioder skaber nervøsitet på de finansielle markeder. Vi for-

det svært at se lys for enden af tunnelen for den europæiske

venter dog fortsat, at centralbankerne vil holde en hånd under

økonomi, hvor der er udsigt til meget lav vækst i en lang

markederne også i 2013, så kraftige kursfald undgås.

periode. Derfor vil fokus i høj grad være rettet mod den
amerikanske økonomi, hvor væksten godt nok fortsat er lav i

erik.bech@formuepleje.dk
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Obligationer og valuta
Det seneste år har som nævnt været præget af meget aktive

På trods af historisk lave renteniveauer er der fortsat poten-

centralbanker, og det har også haft stor indflydelse på

tiale i lånefinansieret køb af danske realkreditobligationer.

rente og valutamarkederne. Den amerikanske centralbank

Det skyldes, at lånerenten er faldet tilsvarende. Der er såle-

har købt amerikanske stats- og realkreditobligationer, hvilket

des fortsat mulighed for at tjene på forskellen mellem låne-

har været med til at holde de lange amerikanske renter på et

renten og obligationsrenten, som det ses af grafen nedenfor,

stabilt lavt niveau. Den europæiske centralbank har lånt

der viser forskellen mellem den lange realkreditrente og den

enorme beløb ud til de europæiske banker, og det har med-

korte lånerente. Aktuelt ligger forskellen på niveau med det

ført et fald især i de korte europæiske renter. Den største

historiske gennemsnit. Samtidig er obligationsbeholdningen

effekt kom dog i løbet af sommeren, da den europæiske cen-

også positioneret mod højere renter, så afkastet på obligati-

tralbank besluttede at købe statsobligationer fra kriseramte

onerne vil også være positivt, selv ved en rentestigning på op

lande i euroland, hvis landene selv søger om hjælp. Denne

til 1,5 pct.-point på 12 måneders sigt, jf. artiklen på side 16.

beslutning fjernede den kortsigtede risiko for et kollaps af

Lånefinansieringen er fortsat i danske kroner. Så den stør-

euroen. Det bevirkede, at statsrenterne især i Spanien og

ste valutaeksponering i Formueplejeselskaberne er den ame-

Italien faldt kraftigt hen over efteråret, og samtidig steg

rikanske dollar, hvilket skyldes, at godt 50 pct. af aktierne er

euroen i kurs over for dollaren.

investeret i amerikanske aktier. Selvom den amerikanske

Den danske nationalbank var også på banen i 2012 med

centralbank fører en lempelig pengepolitik, der isoleret set

isolerede rentenedsættelser for at dæmpe efterspørgslen

svækker dollaren, så forventer vi, at dollaren vil stige i kurs i

efter danske kroner, hvilket har medført, at den officielle dan-

forhold til den danske krone. Det skyldes primært, at vækst-

ske rente nu er negativ. Denne specielle situation har også

mulighederne er markant bedre i USA end i euroland, og en

gavnet Formueplejeselskaberne, hvor lånerenten i løbet af

højere amerikanske vækst vil medføre en højere dollarkurs. Vi

efteråret også var negativ i en lang periode. Vi forventer, at

har i perioder afdækket noget af dollareksponeringen, men

der er lange udsigter, før den danske nationalbank igen

med udsigt til en højere dollarkurs på længere sigt, er under

hæver renterne. Valutareserverne er store, og så længe natio

10 pct. af dollareksponeringen afdækket i øjeblikket.

nalbanken ikke har behov for at støtte den danske krone ved
at sælge valuta i større stil, så vil de holde renten i ro.

FORSKEL MELLEM LANG DANSK REALKREDITRENTE
OG 1 MDR. LIBOR I EURO

UDVIKLING I DOLLARKURSEN MÅLT I FORHOLD
TIL DANSKE KRONER

Procent
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Obligationer

Valuta

FORDELING AF OBLIGATIONER PÅ KATEGORIER
6%-realer: 4%

EKSPONERING IFT. EGENKAPITAL

Korte flexer: 1%:
60%

5%-realer: 27%

50%
Mellemlange
flexer: 34%:

40%
30%
20%

4%-realer: 32%

10%

CF’er: 2%

0%
CHF

AFKAST FORMUEPLEJES OBLIGATIONSPORTEFØLJE
sammenholdt med Nordeas obligationsindeks
117
115

EUR

GBP

JPY

USD

Ovenstående figur viser Formueplejes samlede investeringsmandats
valutaeksponering.

Formueplejes obl. portefølje
Nordea obl. indeks, varighed 2,5

LÅNERENTE

113

0,25%

111
109

USD

0,20%

107
105

0,15%

103

JPY

101

EUR

0,10%

DKK

99
Jan. 10

Jan. 11

Jan. 12

Jan. 13
0,05%

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

CHF
0,0%

rentefølsomheden i Formueplejeselskaberne i gennemsnit været ca. 0,7.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Risiko (std. afv.)

Nøgletal pr. 31.12.2012
Formuepleje
Rentefølsomhed
Konveksitet

Nordea indeks
rentefølsomh. 2,5

0,40

2,50

-1,20

-2,20

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

Den viste lånerente er baseret på 1-måneds LIBOR-renter og opgøres uden
bankernes rentemarginal. Risikoen er beregnet på baggrund af historiske data
og er ikke nødvendigvis udtryk for risikoen fremadrettet.

Valutaprognose
Spot

6 mdr. frem

EUR

7,46

7,45

12 mdr. frem
7,45

CHF

6,18

6,15

6,15

USD

5,65

5,75

6,00

Ved en rentestigning på 1 pct.-point vil rentefølsomheden stige fra 0,4 til

GBP

9,19

9,30

9,45

1,6 (+1,20)					

JPY*

6,52

6,25

6,10

		

Forventninger kommende 12 mdr. 		

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

31/12/12

12 mdr. frem

2-årig statsrente DKK

-0,11%

0,25%

10-årig statsrente DKK

1,35%

2,00%

2-årig swap-rente DKK

0,56%

0,80%

10-årig swap-rente DKK

1,67%

2,25%

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

Swap-rente er en interbank-rente, og derved er et udtryk for en kreditrente,
da der er større risiko på banker i forhold til staten. Derfor bruges swap-renter
typisk som udgangspunkt ved vurdering af prisfastsættelsen af danske real
kreditobligationer. 						
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Aktier
Det har været et fint aktieår med pæne stigninger på trods af

Indtjeningen er den langsigtede drivkraft

en række udfordringer hen over året. Højst usædvanligt har

i aktiekursstigninger

aktierne i 2012 kunne præstere en tocifret kursfremgang på

På kort sigt kan udviklingen i aktiekurserne blive påvirket af

trods af en moderat global BNP vækst i 2012 på cirka 3 pct.

forhold, der måske ikke direkte har indflydelse på de enkelte

ifølge IMF. Analyser fra bl.a J.P. Morgan viser, at det blot er

selskaber, men på længere sigt er det selskabernes indtje-

anden gang siden 1971, at dette har kunnet lade sig gøre,

ning, der skal trække aktiekursstigninger. Gennem en lang

når man renser for år med ekstraordinære forhold i form af

række kvartaler har selskaberne kompenseret for en vigende

kursstigninger efter recessioner og markante rentefald.

omsætning ved at skære i omkostningerne. Det har betydet,
at på trods en forholdsvis beskeden omsætningsvækst har

Aktiestigninger på trods

selskaberne formået at opretholde en fin indtjeningsvækst

Den positive udvikling i 2012 på de globale aktiemarkeder

simpelthen ved at blive mere effektive og bedre til at udnytte

kommer på af trods intens fokusering på en række begiven-

ressourcerne. Omkostningsbesparelserne kan dog ikke fort-

heder, der havde potentialet til at sende markedet markant

sætte i samme tempo fremadrettet, hvorfor man i tiltagende

ned. Blandt disse begivenheder har selvfølgelig været den

grad bør fokusere på udviklingen i selskabernes omsætning.

fortsatte udvikling af gældsproblemerne i Sydeuropa og

Omsætningen skal i 2013 understøttes af de positive

deres mulige effekt på resten af Europa og verdenen. En hård

takter på specielt ejendoms- og jobmarkedet, som man har

kinesisk vækstopbremsning var i foråret 2012 også et af

kunnet se de seneste kvartaler. En bedring på netop disse to

temaerne, der fik aktierne til at falde tilbage. Senest har der

områder vil reducere forbrugernes usikkerhed og øge deres

været fokus på budgetudfordringerne i USA, den såkaldte

købekraft. Dette vil føre til investeringer som følge af en høj

Fiscal Cliff-problematik, som havde en negativ påvirkning i

kapacitetsudnyttelse, der igen vil understøtte ejendoms- og

starten af november måned, men hvor markederne efter

jobmarkedet, for til sidst at øge omsætningen yderligere.

følgende igen er steget på forventningen om, at de amerikanske politikere vil finde en løsning før årets udgang.

Et scenarie som beskrevet ovenfor, set med udgangspunkt i selskabernes indtjening, kan sende aktierne betyde-

En væsentlig del af forklaringen på kursudviklingen i

ligt op. Omvendt hvis der ikke kommer en positiv udvikling i

2012 skal findes i de tiltag som henholdsvis den euro

omsætningen, og selskaberne skal forsætte i samme spor

pæiske- og amerikanske centralbank (ECB og FED) indike-

med omkostningstilpasninger, er afkastpotentialet i aktier

rede og gennemførte hen over sensommeren. I Europa lance-

nok begrænset.

rede ECB, det såkaldte OMT-program (Outright Monetary
Transactions), der har til formål at spænde et sikkerhedsnet

Forsigtige optimister

ud under den europæiske økonomi, mens FED lancerede op-

Ved den nuværende relative høje risikopræmie, synes aktier

køb af realkreditobligationer for at presse renten ned for de

forsat at være et rigtig godt alternativ. Yderligere har selska-

amerikanske boligejere. Begge tiltag sendte for alvor opti-

berne brugt mange kvartaler på at tilpasse omkostningerne.

mismen tilbage på aktiemarkedet og lagde kimen til en me-

Når omsætningen begynder at komme, vil man derfor se en

get stor del af dette års aktiekursstigning.

forholdsmæssig stor indtjeningsfremgang.

RISIKOPRÆMIE VED INVESTERING I AKTIER FREMFOR OBLIGATIONER
Procent
16

IMPLIED ERP

+/- 2 STD. AFV.

MIDDEL rullende 5 år (start 1984)

MIDDEL

12
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Kilde: Formuepleje, Bloomberg									
Grafen viser, set over de seneste 50 år, merafkastet fra aktier i forhold til investering i en 10-årig amerikansk obligation.
Som det fremgår, ligger aktiemarkedets aktuelle afkastniveau historisk relativt højt. Dette spænd kan enten indsnævres ved,
at renterne stiger, eller ved at aktierne stiger – eller som Formuepleje forventer en kombination af begge faktorer.
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Aktier
SEKTORFORDELING ULTIMO DECEMBER
Formuepleje

MSCI World ink. udbytte

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

5%

10%

15%

20%

25%

30%

AFKAST FRA ÅRETS START (INDEKSERET, DKK)
Formueplejes aktieportefølje

25

MSCI World inkl. udbytte

20
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10

5

0
Dec. 2011

Marts 2012

Juni 2012

Sept. 2012

Dec. 2012

NØGLETAL pr. 30. september 2012
P/E 2012E

Formuepleje

MSCI World

11,8

12,4

Kurs / Indre værdi

1,9

1,7

Standardafvigelse seneste år

9,4

11,8

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 egenkapital på tværs af aktieporteføljen. Aktieporteføljens historiske udsving for perioden måles ved standardafvigelsen. 				
					

Forventninger kommende 12 mdr.
Aktieafkast

8,0%

Udbytte

2,0%

Total

10,0%
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De 10 største aktieposter
Formueplejeselskaberne er investeret i den samme portefølje af globale aktier.
Her kan De læse om de aktuelt 10 største positioner.*
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 har aktivite-

relaterede indtægter gør Microsoft særlig interessant i det

ter i fire segmenter: Investment Banking, Institutional Client

nuværende investeringsmiljø. Microsoft bliver konstant ud-

Services,

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

Investment

&

Lending

samt

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

udbyder

Station, New Jersey. Virksomheden blev etableret i 1891 i

internetrelaterede produkter og tjene-

USA som et datterselskab til den tyske virksomhed Merck

selskab,

som

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 i september 1998, og dets

være med til at forbedre menneskers og dyrs sundhed.

børsintroduktion fulgte i 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. 3.1.2013
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

Globus

VAREDEKLARATION
Afkastmål, 5 år
1)

Risikoramme
Maksimalt kurstab 3 år

AKTIVER
Mio. kr.
Samlet portefølje

510

2.376

8.636

4.234

7.763

431

493

987

130

Andel af balance
Obligationer (inkl. kontanter)

75%

74%

73%

74%

75%

-

1%

100%

1%

Aktier

25%

26%

27%

26%

25%

100%

99%

-

99%

Obligationer (inkl. kontanter)

75%

172%

213%

282%

353%

-

1%

496%

1%

Aktier

25%

60%

80%

99%

119%

100%

99%

-

99%

Andel af egenkapital

PASSIVER
Mio. kr.
Egenkapital

510

1.012

2.918

1.103

1.556

430

493

196

130

Lånekapital

-

1.364

5.718

3.131

6.207

-

-

791

100%

Procent
Egenkapital (solvens)

100%

43%

34%

26%

21%

100%

100%

20%

Lånekapital

-

57%

66%

74%

79%

-

-

80%

-

Gearing

-

1,3

1,9

2,8

3,8

-

-

4,0

-

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%

0.090%*

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 pct. sandsynlighed.
2)	Der betales et fast honorar beregnet ud fra egenkapitalen, samt 10 pct. resultathonorar, når der er overskud (Globus dog 5 pct.).
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 pct. af beholdningen af øvrige aktier og 0,35 pct. af obligationer.
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Vær ajour på
formuepleje.dk
Investering i Formueplejeselskaberne er langsigtede investe-

På tværs

ringer, hvor vi hele tiden har fokus på at give vores investorer

Informationerne er opdelt i to niveauer. Det ene niveau giver

et attraktivt afkast i forhold til den valgte risiko. Ønsker De

mulighed for at orientere sig på tværs af Formueplejes

at følge dine investeringer tæt, så er der rig mulighed for at

selskaber og sammenligne afkast og risiko. Det overblik får

blive klogere via vores hjemmeside.

De ved at klikke på linket ”Afkast og kurser” i den orange

På formuepleje.dk kan De finde al den nødvendige og helt

boks øverst til højre på forsiden af formuepleje.dk.

friske information om alle de selskaber eller foreninger, De
har investeret i hos os. Dagligt bliver alle kurser og stam

I dybden

oplysninger opdateret og nye nøgletal beregnet.

Ønsker De derimod at gå i dybden med et af selskaberne, så
klikker De på selskabets navn i den orange boks øverst til

Abonnér på nyhedsbrev

højre på forsiden. Dermed får De adgang til information om

Desuden er der adgang til nyhedsartikler og informationer

selskabet, faktaark, investeringsrammer, historiske kurser,

om Formuepleje og oversigt over informationsmøder i den

skatteforhold og meget mere.

nære fremtid. Tilmeld Dem også vores nyhedsbrev på mail,
så De altid er på omgangshøjde med Deres investeringer.

Også på tryk
De har også mulighed for at få udvalgt information om
de selskaber, der interesserer Dem, tilsendt med posten.
Kontakt i så fald vores sekretariat, så printer og sender vi
meget gerne al den information, De ønsker.

Genvej til
information om
selskaberne
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Rentejagten
er nået til
Mongoliet
De renteglade investorers jagt på ekstra afkast
er på forunderligvis nået til den fjerne bjergland
Mongoliet.
For et par måneder siden udstedte republikken
Mongoliet et obligationslån på 1,5 milliarder
dollars til en rente på 4-5 pct.
Det er en meget lav rente for et land, der
kreditvurderes meget lavt, har en befolkning
af nomader og et næsten ikke eksisterende
skattesystem. Hvorfor nu det?
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Professionelle investorer leder efter renteafkast.
Seneste ”fund” er i Mongoliet.

af Henry Høeg, direktør, Formuepleje

Mit gæt på en så lav rente på et så usikkert statslån er, at

Tre kompromisser for højere løbende afkast

det er et tegn på investorernes jagt på et ekstra renteafkast.

Fokus på risikoen er naturligvis vigtig for alle obligationsinve-

Det er ikke den slags statsobligationer, Formuepleje vil inve-

storer. Jagten efter højere afkast på obligationer kræver dog,

stere i, men viser klart investorernes dilemma mellem krav

at man går på kompromis med et eller flere kvalitetskrav:

til afkast og lyst til risiko.
1. Sikkerhed for tilbagebetaling – Kompromisset bliver
Hvad kommer først

flere erhvervsobligationer eller statsobligationer udstedt

– risikovillighed eller afkastkrav?

af skrøbelige lande, hvor risikoen for brist i tilbagebeta-

Det forventede afkast afspejler den risiko, man er villig til at

ling er højere.

tage. F.eks. ved alle, at en risiko på næsten nul også indebærer et afkast tæt på nul. Mange milliarder kroner placeret
i bankindskud eller korte, sikre obligationer udtrykker et klart

2. Likviditet – Kompromisset bliver obligationer med lavere

ønske om at undgå risiko – uanset hvilket afkast, det inde-

omsættelighed eller helt uomsættelige projekter med

bærer. Afkastet er endda negativt, hvis det måles i købekraft

løbende afkast som for eksempel ejendoms- og energi-

på grund af inflation.

projekter.

En nul-risiko-strategi kan være 100 pct. rationel og rigtig,
da den på fornuftig vis tager udgangspunkt i en lav risiko
villighed. Afkastet kommer i anden række.
Det er ikke private, men professionelle investorer, der
køber obligationer og dermed yder lån til en rente på 4-5 pct.

3. Rentefølsomhed – Kompromisset bliver længere løbetider
på obligationerne med lidt højere renter, men med markant større risiko for store kurstab ved rentestigninger.

i Mongoliet. Det er sandsynligt, at investeringerne i Mongo-
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liet ikke er begyndt med et krav til risiko, men med et krav til

Investorerne i Mongoliets statsobligationer er uden tvivl be-

afkast. F.eks. er pensionskasser verden over presset til at

vidste om kvaliteten (eller mangel på samme) i obligatio-

søge investeringer med højere renter på grund af lovbestemte
afkastkrav eller såkaldte ”defined benefit” krav1).

nerne. De har vurderet, at et afkast på 4-5 pct. om året er til-
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strækkeligt i forhold til alternative obligationsinvesteringer.
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Fakta om Mongoliet
Der lever tre millioner mennesker i Mongoliet. Næsten halvdelen af befolkningen er nomader, og en
tredjedel af befolkningen lever i hovedstaden Ulaanbaatar. Selv blandt befolkningen i hovedstaden er den
typiske boligtype et telt.
Nomadernes gæstfrihed er enestående, og man vil
under rundrejse med garanti blive inviteret indenfor
i en ger (et telt af lærred og tyk filt) til tørret ost, kogt
kød, fermenteret hestemælk eller andet.
Mod nord grænser Mongoliet op til Rusland, og mod
syd deler landet grænse med Kina. Landet er delt i
fire områder, der består af bjergskov, steppe, bjergsteppe, halvørken og ørken. Det meste af landet
er højland, mens de egentlige bjerge ligger i landets
vestlige del.
BNP pr. indbygger er under 6.000 kroner om året.

Flygtigt grundlag
Mongoliet har forpligtet sig til at tilbagebetale 1,5 milliarder

Fakta om lånoptagelse

US dollars om 5-10 år. Skatteindtægterne til Mongoliets

i november måned 2012

statskasse er ikke analyseret i forbindelse med denne
artikel, men landets skattegrundlag må være en flygtig stør-

Mongoliets aktion over statsobligationsudstedelse

relse, da befolkningen på tre millioner mennesker leverer et

den 30. november 2012: Der var udbudt 1.500 mio.

BNP på under 6.000 kroner om året pr. indbygger. Halv

USD. På auktionen blev der budt på 15.000 mio.

delen af befolkningen er nomader, og yderligere 25 pct.

USD. Renten blev hhv. 4,13 pct. og 5,13 pct. for fem

lever i telte omkring hovedstaden.

og ti år. Gennemsnitlig rating fra kreditvurderings

Hvis De vil gå fra nul-risiko til moderat risiko, kunne De i

bureauerne er B1 – det vil sige kreditværdigheden

stedet for Mongoliets statsobligationer overveje en investe-

falder ”dybt i junk-territorium”. f.eks. 13 karaktertrin

ring i danske realkreditobligationer. Formuepleje har etable-

lavere end f.eks. danske realkreditobligationer.

ret en rentemotor, hvor lånefaciliteter til meget lav rente placeres forsigtigt i dansk realkredit med lav rentefølsomhed og
top-ratede obligationer. Læs mere om dette i artiklerne på
side 16 og 20.
Efter en kort research på Mongoliet bør De dog fortsat
tage landet med i Deres overvejelser. Landet er fantastisk
smukt og et sikkert sted at være. Befolkningen er gæstfri,
og mange rejsende oplever landet som det bedste rejsemål
i hele Asien. Men overvej lige en ekstra gang, om De skal
tage opsparingen med i kufferten.

Note:
1) Der findes generelt to typer pensionsopsparinger: Defined contribution og defined benefit. Ved en defined contribution pension har pensionsindskyderen markedsrisikoen.
Ved en defined benefit pension er den kommende pensionist derimod blevet lovet bestemte ydelser. Det gør, at garanten pludselig har en interesse i, hvordan det går
med afkastet og risikoen i pensionsordningen, da garanten skal levere en ydelse på
baggrund af de indskud, der allerede er lavet. Mange (udenlandske) pensionsordninger opererer med afkastforventninger på langt over det, statsobligationer kan

henry.hoeg@formuepleje.dk

levere i dag, hvorfor det er nødvendigt at øge risikoen.
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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
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag

den
den
den
den
den
den
den

25. januar
19. februar
22. februar
12. marts
22. marts
16. april
19. april

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

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

12.00
16.00
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

044

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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