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Sådan undgår
Formuepleje tab
Følg den globale
jagt på afkast

Safe
Fejrer 25 års
jubilæum

Det var Claus Hommelhoff (foto)
og Erik Møller, der i maj 1988
startede Formuepleje Safe.
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Leder

2013 er kommet
godt fra start
Strategien i Formueplejeselskaberne har
siden finanskrisen i 2008 været et skarpt
fokus på styringen af risikoen samtidig
med at levere et attraktivt afkast. Med
kursstigninger på cirka 45 procent i den
ugearede lavrisikoportefølje, Optimum,
til cirka 290 procent i Penta siden marts
2009, hvor markederne ramte bunden, har
strategien vist sit værd.
Ser vi på det risikojusterede afkast ligger Formueplejeselskaberne helt i top, og
især er der leveret markante risikojusterede afkast i de klassiske Formueplejeselskaber med både aktier og obligationer.
Måles Formueplejeselskaberne eksempelvis mod over 200 danske investeringsforeninger de seneste tre år, ligger selskabernes afkast alle blandt de bedste 10 procent,
mens LimiTTellus, den rene aktieportefølje,
ligger i den øverste femtedel. Se nedenfor.
Dog kan vi konstatere, at to af de otte
Formueplejeselskaber, Epikur og Penta, stadig mangler at nå over de gamle kurstoppe
fra før finanskrisen. Det er vi meget ydmyge
omkring, men samtidig overbeviste om, at
strategien de seneste fire år er rigtig.
Kan vi fortsat levere varen?
For godt tre måneder siden lød et af mine ti
bud på 2013, at globale aktier skulle stige

10 procent, men at der var potentiale for en
15 procents stigning. Status her snart fire
måneder inde i året er, at globale aktier er
steget godt 10 procent. Samtidig må man
naturligvis hver dag stille sig selv spørgsmålene om, hvorvidt kursstigningerne er
berettigede? Og om det kan fortsætte?
Svaret er ens for begge spørgsmål, nemlig ja. Dog er det positive svar på det andet
spørgsmål med forbehold og nuancer.
Mange forudsætninger for fortsatte kursstigninger er stadig intakte såsom rigelig
likviditet stillet til rådighed fra centralbankerne, særdeles lave renter, ledig kapacitet
på blandt andet arbejdsmarkederne samt
ikke mindst en fornuftig prisfastsættelse af
markederne. Det er dog samtidigt også klart, at
verdensøkonomien stadig er udfordret af dønningerne af finans- og gældskrisen, ligesom
nervøsiteten omkring de europæiske økonomier er stadig stor.
I takt med de stigende markeder og den
gryende optimisme, har vi derfor øget
vores fokus på at anvende forskellige
beskyttelsesstrategier, så vi for eksempel
kan undgå kraftige tab på vores obligationsbeholdninger hvis renterne stiger
og tilsvarende undgå store tab på aktier,
såfremt der opstår uro her. Læs mere om
dette i magasinet.

Afkast i forhold til risiko de seneste 3 år
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25 års fødselsdag for Safe
- alt ved det gamle
Det største og ældste af Formueplejesel
skaberne, Safe, fejrer i denne tid 25 års
jubilæum. Kun få investeringsprodukter i
Danmark har eksisteret i 25 år, og der er
næppe nogle, som kan fremvise et dokumenteret årligt afkast i gennemsnitlig på
13,3 procent i så lang en periode. Forkla
ringerne på udviklingen i Formuepleje Safe
er mange, men det væsentligste er naturligvis, at de rigtige investeringsbeslutninger
er blevet taget på de rigtige tidspunkter.
Helt centralt for at kunne levere resultater
gennem så lang en årrække kan også findes
i, at Formuepleje og investorerne i Formueplejeselskaberne har haft en fælles interesse i, at det går godt. Syretesten er og
har været, at ejerne og ansatte i Formue
pleje selv investerer massivt gennem
Formueplejeselskaberne.

Ny og bedre Formuepleje
I forlængelse af det har det altid været
væsentligt, at Formueplejeselskaberne
tilbyder den optimale investorbeskyttelse.
Dette indebærer blandt andet at være åben
omkring risiko- og investeringsrammer,
omkostninger, likviditet og så videre samt
at være tilpasset den bedste og nyeste
regulering på det finansielle område. I 2013
tages næste skridt for at sikre investorerne
den optimale tilpasning til den nye og gennemgribende regulering som indføres af EU.
Hvordan dette tænkes at foregå, beskrives i
artiklen på side 30. God læselyst.
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Udkommer

fire gange årligt, 3. uge i kvartalet
Oplag

11.000 eksemplarer
Magasinets formål er:

• At orientere om udviklingen i
Formueplejeselskaberne
• At vurdere den aktuelle udvikling på
finansmarkederne
• At redegøre for Formueplejes
investeringsstrategier og investeringsprodukter
• At informere om ny viden og lovgivning, der er
relevant for investorerne
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Nyheder
Formuepleje køber
CPH Capital

Nu tjener næsten
60.000 danskere

mere end en
million om året

Antallet af danskere med en indkomst på mere end en million kr. om året er
ifølge Danmarks Statistik steget med 15 procent mellem 2008 og 2011. Det er
især direktører, der kan glæde sig over de flotte lønsedler, og det er blandt
andet også derfor, at der er kommet flere rige danskere i en periode, der ellers
har været præget af finanskrisen. ”De (direktørerne, red.) er lidt uden for
nummer i krisetid. Enten skal de rette op på virksomheden, eller også går det
godt, og så bliver de belønnet for det,” forklarer Jørgen Stamhus, som er lektor
og forsker i løn på Aalborg Universitet:
I 2011 havde 59.972 danskere en årlig indkomst på over en million.
2011

2010

2009

2008
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2006

59.972

56.918

45.928

52.125

51.255

45.103

2005

2004

2003

2002

2001

2000

37.368

31.820

29.078

27.978

28.811

25.637

Inflation fra 2000-2011: 25,8 procent
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Formuepleje har overtaget ejerskabet af fondsmæglerselskabet CPH Capital fra Saxo Bank. Det er ifølge
ledelsen et naturligt skridt, efter Formuepleje sidste
år købte halvdelen af aktierne i selskabet. Niels B.
Thuesen, adm. direktør for både Formuepleje og CPH
Capital, udtaler: ”For Formuepleje er det helt naturligt at blive majoritetsaktionær. Allerede sidste sommer blev CPH Capitals investeringskompetence på
globale aktier integreret i Formuepleje, idet aktieudvælgelsen i samtlige Formueplejeselskaber nu fore
tages af CPH Capital.”
Det er en stærk virksomhed, Formuepleje nu er
hovedaktionær i. For knap to år siden startede investeringsteamet kapitalforvaltning i nyt regi og har
siden formået at skabe vækst med aktuelt mere end
10 milliarder kroner under forvaltning. CPH Capital
har to danske børsnoterede investeringsforeninger
på fondsbørsen Nasdaq OMX med investering i
globale aktier og forbrugsaktier. Begge afdelinger er
kommet godt fra start og ligger afkastmæssigt godt
sammenholdt med såvel benchmark som tilsvarende
investeringsstrategier. CPH Capital administrer både
investeringsforeninger i Danmark og Luxemburg og
har desuden flere institutionelle kunder i Danmark
og udlandet.

CPH Capital

Lav rente har sparet 125 milliarder kroner
Da renten i slutningen 2008 ramte næsten 6 procent
for et F1-lån, var det et rekordhøjt niveau, som kun et
mindretal havde råd til. Men siden har krisen tvunget
renten i bund, og det har ifølge opgørelser fra Realkredit Danmark betydet en samlet besparelse på 125
milliarder kroner. For den gennemsnitlige boligejer
med rentetilpasningslån har det betydet en besparelse på 90.000 kroner eller cirka 2000 kroner om
måneden. Ved de to seneste rentetilpasninger i
december og marts er F1-renten landet på cirka
0,5 procent. Det er historisk lavt.

EU-Kommissionen:
Lav vækst fortsætter i 2013
Ifølge Europa-Kommissionens forårsprognose forventes den negative
vækst i 2012 at fortsætte i år. Det
betyder, at Kommissionen regner
med et fald på 0,3 procent i euroområdets BNP, og selvom vi formentligt
vil se moderat vækst i løbet af 2013,
vil udviklingen i BNP først vende i
2014. Derfor vurderer Kommissionen, at faldende investeringer og
privatforbrug samt stramme offentlige finanser vil føre til stor arbejdsløshed, som især vil ramme Grækenland, Spanien og Portugal hårdt.
Et overraskende element i prognosen er nedjusteringen af vækstforventningerne til især Tyskland, som
ellers har haft en god start på 2013.
Forventningerne om vækst er også
blevet nedrevideret for Frankrig og
Italien, men Kommissionen forventer stadig vækstfremgang for både
Tyskland, Frankrig og Italien i 2014.
Stadig sløve forbrugere
De seneste temperaturmålinger af
humøret hos den danske forbruger
viser stadig lunkne takter. I marts
faldt forbrugertilliden fra -2,0 til
-2,1. Forbrugerne forventer fortsat,
at både familiens og Danmarks økonomiske situation om et år vil være
bedre end i dag. De vurderer stadig,
at familiens og Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere
end for et år siden, skriver Danmarks Statistik.
Forbrugerne forventer stigende
arbejdsløshed det kommende år, og
samtidig har Nationalbanken sænket sit skøn over væksten i dansk
økonomi fra 1,3 procents vækst i
BNP til 0,8 procent. I 2012 skrumpede dansk økonomi 0,6 procent.

Få tjek på skatten
Formueplejeselskaberne er skattefrie investeringsselskaber. Det betyder, at beskatningen
sker efter lagerprincippet hos den enkelte
investor, uanset om aktierne er solgt eller ej.
Ejer du udelukkende aktier i Formuepleje gennem din pensionsordning, skal du intet foretage dig. Men ejer du aktier for frie midler
Børskurser

eller via selskaber, skal der betales skat. For
indkomståret 2012 er det kursudviklingen i
perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012, der
skal selvangives. Opgørelsen sker på grundlag
af forskellen mellem børsværdien pr. 1. juli
2011 og børsværdien pr. 30. juni 2012.
Fortjenesten skal selvangives i rubrik 38.

1. juli 2011

30. juni 2012

Stigning pr. aktie

Formuepleje Optimum A/S

112,5

116,5

4,0

Formuepleje Pareto A/S

245,5

292,6

47,1

Formuepleje Safe A/S

142,6

173,7

31,1

Formuepleje Epikur A/S

311,0

392,0

81,0

Formuepleje Penta A/S

131,5

169,7

38,2

Formuepleje Merkur A/S

195,0

223,5

28,5

Formuepleje LimiTTellus A/S

119,5

125,5

6,0

Særligt for Formuepleje Fokus A/S – frie midler
Formuepleje Fokus A/S har modsat de øvrige
Formueplejeselskaber kalenderårsregnskab.
For indkomståret 2012 skal du derfor medregne kursstigningen fra 1. januar 2012 til 31.
december 2012. Kursudviklingen skal anføres

i rubrik 38. Udbetalt udbytte anføres i
rubrik 34. Begge beløb beskattes som kapitalindkomst.
Skattekursen pr. 31. december 2012 er 138,5.

EU vil gøre op med skjulte gebyrer
I løbet af de seneste seks år har de danske banker tjent knap 13 milliarder gennem salget af
investeringsbeviser, og denne betaling har været godt skjult. EU vil gøre det nemmere at gennemskue, hvor meget man betaler i gebyr, og det betyder blandt andet, at det fremover vil være
ulovligt at kalde sig uafhængig rådgiver, hvis man modtager denne type honorarer. I Danmark
er der allerede stor åbenhed om gebyromkostninger, og selvom Forbrugerrådet er glad for
forslaget, så man gerne, at EU gik skridtet længere og lavede direkte forbud mod de såkaldte
formidlingsprovisioner – altså de årlige formidlingshonorarer, bankerne modtager fra de investeringsforeninger, de skaffer kunder til. Formueplejeselskaberne har ikke sådanne formidlingsaftaler med pengeinstitutter.
Formue // 2. kvartal 2013
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Nyheder

Billige huse til salg
Er du på jagt efter et billigt hus til at bo i eller
til udlejning, er der gode muligheder for at
gøre et godt køb hos Finansiel Stabilitet.
Statens skraldespandsselskab har for alvor sat
skub i oprydningen og er begyndt at sælge ud
af de mange huse og ejendomme, som det har
overtaget i forbindelse med oprydningen i de
nødstedte banker. Den øverste chef i Finansiel
Stabilitet lægger ikke skjul på, at han meget
gerne vil af med ejendommene: ”Det er dyrt

for os at have boligerne stående. Derfor er der
mulighed for at gøre en god handel hos os, hvis
man leder efter en ny ejerbolig,” siger Henrik
Bjerre-Nielsen til Jyllands-Posten.
Finansiel Stabilitet har cirka 300 ejerboliger
til salg ud over mange erhvervs- og udlejningsejendomme samt ferielejligheder i Berlin,
Hamborg og Flensborg. Er du interesseret, kan
du tjekke listen med boliger til salg på Finansiel Stabilitets webside finansielstabilitet.dk

Færre efterlønsmodtagere
Der er tydelige tegn på, at færre
og færre går på efterløn. I fjerde
kvartal 2012 var der 100.600 per
soner på efterløn, hvilket er et fald
på 28,3 procent i forhold til tredje
kvartal 2007.

Ekstraordinære
generalforsamlinger afholdt
Den 5. april afholdt bestyrelserne
for Formuepleje Optimum og
LimiTT
 ellus ekstraordinære generalforsamlinger. Her blev nye vedtægter enstemmigt vedtaget, og det
første skridt mod migrering af selskaberne til afdelinger under Investeringsforeningen Formuepleje
er taget. Processen har ingen
skattemæssige konsekvenser for
investorerne.
12,3 gram guld pr. dansker
Nationalbanken ejede ved udgangen
af 2013 66,5 tons guld til en samlet
værdi på 20,1 milliarder kroner. Det
svarer til 12,3 gram guld pr. dansker
til en værdi af cirka 3700 kroner.

Boligmarkedet i bedring
Nationalbanken ser lyst på det danske boligmarked. Generelt forventer
Nationalbanken, at boligpriserne vil
stige med 2 procent i år og 3 procent
næste år. Fremgangen går hånd i
hånd med beskæftigelsen, der også
forventes at stige de kommende år.
06
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Får du selv
valgt de rigtige
aktier og
obligationer?
13% i afkast om året i 25 år
Formuepleje blev grundlagt i 1986 og forvalter
investeringerne i Formueplejeselskaberne.
Det ældste selskab, Formuepleje Safe, blev stiftet
i 1988 og har siden skabt et gennemsnitligt årligt
afkast på over 13%. Det betyder, at 100.000 kr.
i løbet af 25 år er blevet til cirka 2,1 millioner kr.
Se mere på www.formuepleje.dk.

Sa f e
Målt over perioden 1/5 1988-1/4 2013 har Formuepleje
Safe leveret 13,3% i gennemsnitligt årligt afkast.
Historisk afkast er ikke garanti for fremtidigt afkast.

Formue // 2. kvartal 2013
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Rebalancering

Bring formuen
i balance
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Muligheden for tidlig betaling af afgiften på kapitalpensionen
i år og næste år kombineret med den positive kursudvikling
på både aktier og kreditobligationer betyder, at formuen
kommer i ubalance. Det kræver handling.
Af Anders Bjørnager, senior formuerådgiver, Formuepleje // anders.bjoernager@formuepleje.dk

Har du en kapitalpension i en bank,
der er investeret i værdipapirer, har
du sikkert fået et brev fra banken
om, at den anbefaler dig at betale
førafgiften på 37,3 procent snart i
stedet for at vente til den dag, den
skal udbetales, hvor satsen er 40
procent. Formuepleje anbefaler tidlig beskatning, da det objektivt set er
en skattemæssig fordel. Dette er
beskrevet i FORMUE nr. 4/2012,
som kan læses på formuepleje.dk
Men der skal skaffes penge til at
betale afgiften. Det betyder, at der
vælges, hvilke værdipapirer, der skal
sælges ud af. De stigende kurser på
aktier generelt og på obligationer
udstedt af virksomheder og højrentelande over de seneste år vil for
mange investorer betyde, at formuen
er kommet i ubalance i forhold til
den valgte investeringsprofil og
risikovillighed. Betalingen af den tidlige afgift giver en god anledning til
at få rettet op på skævhederne og
dermed få optimeret porteføljens
langsigtede afkast ved at tilpasse fordelingen mellem de aktuelle aktiver.
Sådan gør du
Løsningen er at genskabe risikoprofilen ved at justere/rebalancere fordelingen mellem aktiverne – typisk
aktier og obligationer – tilbage til
udgangspunktet. Målet er at gen-

etablere porteføljen, så den afspejler
investeringsprofilens karakteristika:
risikoprofil, aktuel investeringshorisont og investeringsstrategi.
Betalingen af afgiften på kapitalpensionen giver anledning til investeringsovervejelser, da der typisk
skal sælges værdipapirer til betaling
af afgiften. Hvis du oprindeligt havde
en portefølje med halvdelen i obligationer og den anden halvdel i aktier,
hvor du nu sælger ud af aktierne,
som er steget meget til betaling af
afgiften, får du en helt ny portefølje
med helt anderledes afkast- og risikoegenskaber.
Til højre ses kapitalpension med
fordeling 50 procent aktier og 50
procent obligationer samt omdannelse til alderspension med betaling
af afgiften på 37,2 procent via salg
af aktier. >>

Formuepleje anbefaler
tidlig beskatning, da
det objektivt set er en
skattemæssig fordel.

Aktivfordeling før afgift
Obligationer

Aktier

50%

50%

Aktivfordeling efter afgift
Obligationer

Aktier
20%
80%

Udgangspunkt for 3 år siden
Obligationer

Aktier

50%

50%

Aktuel
Obligationer

Aktier
56%
44%
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Rebalancering
Kursudsving afføder rebalancering
Det er dog ikke alene betalingen af afgiften på kapitalpensionen, som potentielt kan give anledning til en ændring af investors investeringsprofil. Større udsving på
de finansielle markeder vil ofte betyde, at sammensætning af værdipapirerne afviger fra udgangspunktet og
dermed også fra investors investeringsprofil.
De seneste tre år, hvor globale aktier er steget med
40 procent og obligationer med 10 procent, vil med et
udgangspunkt i en oprindelig aktivfordeling på 50 procent aktier og 50 procent obligationer i dag have ændret
sig til 56 procent aktier og 44 procent obligationer.
Betaling af afgiften på kapitalpension og de seneste
års udsving på de finansielle markeder vil for mange
investorer betyde, at fordelingen mellem risikofyldte
(aktier) og mindre risikofyldte aktiver (obligationer)
afviger fra investors udgangspunkt og dermed den
fastlagte investeringsprofil.

Hvordan genskabes balancen
Udgangspunktet for den fremtidige portefølje tages i
investors investeringsprofil med fastlæggelse af tidshorisont, risikovillighed og investeringsstrategi, herunder
hvilke aktivklasser, der kan indgå i porteføljen.
Er porteføljen blevet skævvredet i forhold til investeringsprofilen, justeres den til det ønskede udgangspunkt.
Dette er en løbende proces, som bør foretages ved større

kursudsving for at sikre den overordnede risikoprofil.
Tilpasningen af porteføljen bør ske under hensyntagen
til det forventede afkast, risiko samt samvariation på de
aktivklasser, som kan indgå i investeringsstrategien. Har
investor skatteaktiver, hvor fremtidigt skattepligtigt
afkast kan modregnes, bør dette inddrages i valget af
investeringsprodukter. Tidligere realiserede underskud
på aktier i privat regi kræver, at man opnår kursgevinster på samme typer investeringer fremadrettet for at
opnå skattemæssig modregning.
Når investor tilpasser sin portefølje, er det vigtigt, at
det sker ud fra en helhedsbetragtning, hvor hele formuen
inddrages og vurderes i forhold til investeringsprofilen.
Betales afgiften på kapitalpensionen her i 2013, skal den
efterfølgende tilpasning af porteføljen ske under hensyntagen til øvrige pensionsordninger, formue i frie midler,
formue i eget selskab og øvrige skattemiljøer.
I Formuepleje er den aktuelle overordnede holdning til
aktivfordeling mellem aktier og obligationer:
• Overvægt Globale aktier
• Overvægt Emerging Market aktier
• Undervægt danske obligationer – lav varighed
(kursfølsomhed over for rentestigninger)
• Undervægt virksomhedsobligationer
• Undervægt højrentelande

Formueplejes anbefalede portefølje med lav
risiko/tidshorisont på minimum 3 år ser således ud:

Forventet årligt afkast
og risiko på porteføljen
Afkast: 4,32 procent
Risiko (std.): 7,10 procent
Forventet afkast 3 år
14 procent
Forventet afkast 5 år
24 procent

Globale aktier
Emerging Market aktier
Danske obligationer
med lav varighed
Virksomhedsobligationer
Højrentelande obligationer
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Worst case 3 år
-7 procent

Worst case/maksimalt formuetab er
opgjort med 90 procent sikkerhed.

Udfaldsrum portefølje på 10 mio. kr. (før skat)
Mio. kroner
6,0

Mest sandsynlig

5,0

Maksimum med
90% sandsynlighed

4,0

5,0

Minimum med
90% sandsynlighed

3,3

3,0
2,0

2,3
1,5

1,3

1,0

0,4

0,0
-1,0

-0,3

-0,7

-0,7

-2,0
1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

Hav tjek på 20 procents-reglen
Formueplejeselskaberne er
underlagt 20
procents-reglen
for pensionsmidler,
hvilket betyder, at
der maksimalt kan
placeres 20 procent
i et enkelt
Formueplejeselskab.

I mange pensionsordninger har
investorer placeret midlerne helt eller delvist i Formueplejeselskaberne.
Formueplejeselskaberne er
underlagt 20 procents-reglen for
pensionsmidler, hvilket betyder, at
der maksimalt kan placeres 20 procent i et enkelt Formueplejeselskab
(samme regler som individuelle
aktier) på købstidspunktet.
De 20 procent beregnes af de
samlede pensionsmidler (rate- og
kapitalpensioner) i samme bank.
Dog må man gerne investere for hele
det årlige maksimumbeløb på aktuelt 46.000 kr. Ved justeringer af porteføljen er det vigtigt, at tilpasningen
sker under hensyntagen til 20
procents-reglen.
I forhold til omdannelsen af kapitalpensionen til aldersopsparing er

der ikke tale om en ny ordning i
relation til 20 procents-reglen. Det
betyder, at investor frit kan vælge
hvilke værdipapirer fra kapitalpen
sionen, der skal sælges til betaling af
afgiften.
Den lave rente på aktiver med lav
risiko og de seneste års store kursbevægelser på de mere risikofyldte
aktiver betyder, at mange investorer
har mistet overblikket over investeringernes potentielle afkast og dertilhørende risiko.
Hos Formuepleje tilbyder vi med
baggrund i investors samlede formuestruktur og dennes sammensætning en gennemgang og vurdering af den aktuelle investeringsprofil og eventuelle behov for justeringer i forhold til den ønskede
investeringsprofil.
Formue // 2. kvartal 2013
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Investering

25 spændende år

med Formuepleje Safe

Til maj fejrer Formuepleje Safe sin 25 års fødselsdag med bravur.
Safe har Danmarks længste track-rekord som investeringsselskab
og har formået af få 100.000 kroner investeret i 1988 til at vokse
til over 2,1 millioner kroner i 2013.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Safe indledte sin fødsel den 7. marts 1988, da det daværende Plan-Management kunne meddele aktionærerne,
at Plan-Safe A/S havde tegnet 2.490.000 kroner i ny
ansvarlig aktiekapital. Ledelsen skriver i tegningsbrevet:
”Finanslånene er endnu ikke hjemtaget, primært fordi
den danske krone ligger urealistiske stærkt.” Længere
nede skriver selskabet: ”Samtidig ligger de danske obligationer på et så højt niveau, at køb på nuværende tidspunkt er for risikabelt.” Det fører til konklusionen længere nede i brevet: ”En rigtig timing er guld værd – derfor
tøver vi en kende”. Der gik nogle uger, så var timingen
bedre, og Safe kom i gang. Det skete omkring 1. maj 1988,
der i dag betragtes som Safes reelle fødselsdag. Siden er
det gået stejlt opad, dog med enkelte bump på vejen.
Balancemetoden
Lige fra starten var konceptet bag Safe at investere i obligationer og aktier med en varierende grad af lånefinansiering. Det kaldte man i starten for balancemetoden,
12
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hvor den blandede portefølje af cirka 70-90 procent
obligationer og 10 til 30 procent aktier blev sammensat
og forstørret med gearing med det formål at levere det
bedst mulige forhold mellem afkast og risiko.

Valuta spiller stor rolle
I 1986 var kapitalbevægelserne i Danmark liberaliseret,
hvilket gav mulighed for at låne penge i udenlandsk
valuta til markant lavere renter end de danske, men
dermed også med en vis risiko. I dag er situationen
omvendt, idet renten i Danmark er blandt de laveste i
verden. Stifterne af Formuepleje, Claus Hommelhoff
og Erik Møller, så dengang en oplagt mulighed i at låne
billigt i udlandet og investere i danske og udenlandske
obligationer med høj rente samt i aktier. At det var andre
tider dengang i firserne fremgår klart af de første regnskaber og informationsbreve til aktionærerne.
Et af de tilbagevendende temaer er valutaudviklingen og de løbende justeringer i det daværende

valutasamarbejde, EMS’en. På trods af indførelsen af fastkurspolitikken i 1982 og den senere fastlåsning over for
D-marken i 1986 er der løbende justeringer af valutakurserne, der hele tiden påvirker både låne- og investeringssiden. Men det er også forskellen i rentesatser landene
imellem – det vil sige adgang til at låne billigt i D-mark,
schweizerfranc og japanske yen og investere i udenlandske obligationer – der driver afkastet. I dag er situa
tionen en helt anden, da Formueplejeselskaberne låner i
danske kroner, investerer i danske realkreditobligationer
samt investerer i primært udenlandske aktier, hvor der
dog er en valutaeksponering.

Godt fra start
Safe kommer godt fra start, og allerede halvandet år efter
er Safe steget cirka 50 procent i kurs, og aktiekapitalen
udvides til 10 millioner kroner. Men der er også perioder
med sløjt afkast. I en orientering til aktionærerne i efteråret 1989 skriver direktør Erik Møller, at første halvår af
regnskabsåret har givet et rundt nul. Det skyldes stigende rente i Vesttyskland og faldende danske obligationskurser. Desuden kom der et kraftigt kursdyk i oktober 1989, der skar 8 procent af aktiebeholdningen.
At det virkelig er mange år siden, fremgår af et afsnit om
forventning til fremtiden. Her vil Safe profitere af, at
renteforskellen på danske og vesttyske obligationer er
4 procentpoint, og at denne forskel forventeligt vil indsnævres. Samtidig åbnes der for muligheden for at investere i udenlandske højrenteobligationer fra så eksotiske
lande som Sverige og Finland.
>>

FORMUEPLEJE SAFE
Kursudvikling i levetid. Fra 1.5.1988 til 1.4.2013
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Logaritmisk skala. Kursudviklingen er målt på indre værdi.
Aktieindekset er MSCI World inkl. udbytte målt i DKK, som er indekseret.
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Afkastet for Safe
rammer 75 procent i 1996

Billetmærkeannonce fra 1986.
Den gang kunne der investeeres penge i
Plan-Odense A/S - forløberen for Safe.

Dåbsattesten for Safe. Der blev indskudt knap
2,5 millioner kroner. I dag er egenkapitalen
på næsten 3 milliarder kroner.

Klip fra aktionærbladet PlanOrama
fra midten af halvfemserne.
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Devalueringer ramte hårdt
I begyndelsen af halvfemserne begynder Safe at investere
i udenlandske obligationer. Der investeres i højrentelande som Sverige, Finland og Spanien, og det giver gode
afkast. Men i sommeren 1992 går det galt i Sverige.
Markederne mister tilliden til svensk økonomi, hvilket
sender renten op i 500 procent, og tvinger Sverige til at
devaluere. Det udhuler værdien af de svenske obligationer. Samtidig bryder EMS-samarbejdet sammen og i
efteråret 1992 kan Safe slikke sårene med et kurstab på
næsten 50 procent og et underskud i halvåret på 9 milli
oner kroner. ”Dybt utilfredsstillende” står der i aktionærorienteringen fra november 1992.
Men på trods af nedturen i eftersommeren 1992 skriver Erik Møller i efteråret, at han forventer en kursstigning det næste halve år på 25-50 kurspoint. Han får ret.
Den 31. december 1992 er kursen steget fra 150 på
bunden til 194. Men uroen på de finansielle markeder
fortsætter de næste år med store udsving på både rente,
valuta og aktiemarkederne.
I Formueplejes daværende aktionærorientering
PlanOrama fra april 1995 står der, at uroen på valutamarkeder har betydet dårlige aktiemarkeder i årets
første kvartal. Udløseren var Mexico-krisen, hvor høj
inflation og rente tvang Mexico til devaluering og trak
dermed den amerikanske økonomi i negativ retning.
Men i resten af 1995 og 1996 oplever Safe nogle af sine
bedste år. Afkastet rammer 75 procent i 1996, og de
efterfølgende år går det pænt fremad.
Undgår IT-boblen
Ved årtusindeskiftet er Safe næsten seksdoblet siden maj
1988. Claus Hommelhoff fortæller, at Formuepleje på det
tidspunkt begyndte at blive nervøse ved det høje niveau
på aktiemarkedet. IT-aktier var brandvarme investeringer, der steg som raketter på især den amerikanske teknologibørs Nasdaq. Formuepleje og dermed også Safe
trækker sig stort set helt ud af aktier i løbet af 2000. Men
aktionærerne protesterer. På generalforsamlingen i det
tidlige forår er der et mindre oprør, som betyder, at der
bliver valgt nye medlemmer til bestyrelsen med det formål at øge investeringerne i aktier.
”Heldigvis når vi ikke at holde bestyrelsesmøde, før
IT-aktierne og aktiemarkederne kollapser i foråret 2001.
Derefter forstummer kritikken fuldstændigt,” fortæller
Claus Hommelhoff med et glimt i øjet.
IT-boblen er bristet, og Safe klarer sig godt. Verdensmarkedsindekset for aktier halveres henover de efterfølgende to år. Men Safe holder stort set værdien. I foråret
2003 er Safe klar til den store optur på de finansielle
markeder, der kulminerer i det sene efterår 2007.

De seneste tre år har Safe
leveret et imponerende afkast
på 53 procent
Finanskrisen
I slutningen af 2006 og begyndelsen af 2007 kommer der
nogle spage meldinger fra det amerikanske boligmarked,
der går på, at restancerne på boliglånene er stigende.
Mange har købt huse uden udbetaling og finansieret sig
med lidt for spændende lån, der er billige i begyndelsen,
men senere bliver markant dyrere. I august 2007 går den
britiske bank Northern Rock ned. Den havde i øvrigt en
dansk filial, som tilbød meget høje indlånsrenter i reklamer med en velnæret lyserød sparegris. I løbet af 2008
strammer krisen til, og i september 2008 går den meget
store investeringsbank Lehman Brothers konkurs. Det er
startskuddet på den største krise siden krakket i 1929, og
det sender kurserne på aktier og obligationer i gulvet.
Mere alvorligt er det, at likviditeten på de finansielle markeder bliver meget træg – det er svært at sælge aktier og
obligationer til fornuftige kurser. Safe bliver hårdt ramt ligesom alle andre investeringer. Men det værste er, at Safe
bliver ramt samtidig på tre fronter. Aktierne falder. Obligationerne falder og bliver illikvide. Desuden stiger
schweizerfrancen, som Safe har størsteparten af sine lån
i. Safes investeringsstrategi skal nu for alvor bestå den
ultimative test – den perfekte storm med orkan på alle
fronter. Fra foråret 2008 til slutningen af oktober 2008
halveres kursen på Safe fra cirka 125 til 62. Ledelsen i
Formuepleje ser hurtigt, at en væsentlig årsag er koblingen mellem lånet i udenlandsk valuta og investeringen i
danske obligationer. Den strategi ændres i løbet af de
efterfølgende måneder, og i dag lånes der udelukkende i
danske kroner netop for at minimere den risiko.

Medvind de seneste år
Finansmarkederne når bunden i marts 2009, og siden har
Safe og de øvrige Formueplejeselskaber leveret stærke
afkast. Ses der på de seneste tre år, har Safe leveret et
imponerende afkast på 53 procent, og risikoen har været
lavere end ved en investering i et globalt aktieindeks. Safe
har lært af valutakrisen i halvfemserne, af finanskrisen i
2008 og de andre større eller mindre bump. Risikostyring
og tabsbegrænsende investeringsstrategier er i fokus på
lige fod med jagten på attraktive investeringer i aktier og
obligationer og billig risikofri lånefinansiering.
Over de 25 år Safe har eksisteret, har selskabet kunnet
levere et årligt gennemsnitligt afkast på 13,3 procent. Det
er imponerende resultater. Men som det klart fremgår af
Safes historie, har der været markante udsving i begge
retninger undervejs. Investering i Safe er en god opskrift
på et højt langsigtet afkast, men det kræver, at investors
investeringshorisont er lang, at risikovilligheden er til
stede, og at der holdes fast i både op- og nedgangstider.
Safe har bestået den sværeste test af alle – tiden.

10 bud for Safe. Det fremgår, at den
primære konkurrence kom fra anparter.

Klip af opgørelse fra Safe’s
2. regnskabsår.
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Konceptet

Formuepleje ER
noget helt særligt
Formuepleje adskiller sig på mange måder fra
andre kapitalforvaltere. Vi er uafhængige, har fuld
gennemsigtighed i vores omkostninger, og vi har
sammenfaldende interesser med vores investorer.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Formuepleje er noget særligt. Det er nemt at
påstå, men vores historie og måde at skrue
forretningen sammen på dokumenterer det.
Formuepleje er vokset ud af to dygtige iværksætteres refleksion over, hvordan man bedst
muligt og helt ærligt forvalter andre menneskers penge. Grundfilosofien er, at Formuepleje bevarer og øger formuer.

Både billigst og dyrest
Da Claus Hommelhoff og Erik Møller (2012)
for mere end 25 år siden lagde fundamentet til
Formuepleje, oplevede de, hvordan uro og
kursfald på de internationale børser i slutningen af firserne fik kunderne til at handle på
livet løs. Claus og Erik tjente mange penge,
men det gjorde kunderne ikke. De tabte store
summer på finansmarkedernes rutsjeture.
Det fik Claus og Erik til at omlægge hele deres
forretningsgrundlag ud fra det synspunkt,
at deres og kundernes interesser skulle
være sammenfaldende. Siden har Formuepleje
haft en model for honorarer, der betyder,
at når kunderne tjener penge, så tjener Formuepleje også penge.
16
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”Man kan sige, at når det går godt, så er Formueplejes investeringsprodukter dyrere end
for eksempel investeringsforeningerne, og når
det går dårligt, er vi billigere,” siger direktør
for Formueplejeselskaberne, Søren Astrup.

Fuld gennemsigtighed
Formuepleje har fuld gennemsigtighed i hele
sin omkostningsstruktur. Investorerne betaler
kun to slags omkostninger. Den ene er et fast
honorar beregnet af egenkapitalen, der udgør
cirka 0,5 procent af den investerede formue.
Den anden er et resultathonorar på 10 procent
af overskuddet. Er der underskud, er omkostningerne mindre, end hvad de billigste investeringsforeninger kræver. Er der stort overskud,
er omkostninger højere – men investor tjener
langt mere. Når der kun er to omkostningstyper, betyder det også, at der ikke er udgifter til
markedsføring og rådgivning til samarbejdspartnere.
”Formueplejeselskaberne har ingen formidlingsaftaler, så hos os får du den rene vare.
Vi har heller ingen indtjening fra handel med
værdipapirer. For os er køb og salg af værdi-

8

grunde til, at
Formuepleje er anderledes
1. Formueplejes ejere og medarbejdere har selv investeret et
trecifret millionbeløb
2. Afkast og omkostninger følges
ad – no cure, low pay
3. Køb og salg af værdipapirer
holdes på et minimum
4. Udgangspunktet er investors
risiko
5. Nobelprisbelønnet investeringskoncept
6. Totalløsning med investering
i både obligationer og aktier
samt forskellig gearing
7. Uvildig og uafhængig
rådgivning
8. Lånefinansiering af investering
til meget lave satser og
marginaler

papirer en omkostning, som vi forsøger at
minimere ved at handle med måde, og helst
beholder vi vores aktier og obligationer i så
lang tid, som vi ud fra helt ærlige investeringsmotiver vurderer, at de er attraktive,” siger direktør Søren Astrup.

en ren obligationsinvestering. Ønsker
investor større risiko, øges denne ved at
geare investeringen. Grundtanken er, at
investor vælger sin risiko – lav, mellem
eller høj – og investerer i overensstemmelse hermed i et eller flere Formue
plejeselskaber. Meget enkelt. Denne enkelthed har Formuepleje dyrket i mere end 20
år og har i den periode opbygget en meget
stor ekspertise i både investering og risikostyring. Især skarpere risikostyringer har
Formuepleje oprustet på de senere år i takt
med, at finansmarkederne og den globale
økonomi aktuelt er stærkt udfordret af
finanskrise, gældskrise og vækstkrise.

Formueplejes DNA:

Når vi skærer helt ind til benet og skal forklare, hvorfor Formueplejeselskaberne er noget helt særligt, så handler det om en ærlig, reel og helt gennemsigtig omkostningsstruktur og et toptunet investeringskonmcept, der giver bedst
muligt afkast ved en given risiko. Det dokumenteres ved, at ejerne og medarbejderne hos Formuepleje tror så meget på deres egne investeringsprodukter,
at de har investeret et trecifret millionbeløb i Formueplejes produkter.

Toptunet investeringsmodel
Med en enkel og ærlig omkostningsstruktur
og en rendyrket investeringsmodel er Formuepleje bedst muligt rustet til at skabe
attraktivt afkast på langt sigt. Investeringsmodellen bygger på tangentportefølje
teorien, hvor en portefølje med aktier og
obligationer har en risiko på niveau med
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Investeringsstrategi

Formuepleje har som global investor
et bredt og åbent syn på investering.
Derfor er vi principielt interesseret i
alle typer af aktiver i vores jagt
på attraktivt afkast til vores
investorer.

18
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Den globale jagt på
attraktivt afkast
Formueplejeselskaberne opererer med to aktivtyper
i sine porteføljer: aktier og obligationer. Men som
global investor er det nødvendigt at holde øje med
alle typer af aktiver.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Aktier og obligationer. Det er grundlæggende
det, som Formuepleje investerer aktionærernes penge i. Investeringerne fordeles i en optimumportefølje med cirka en fjerdedel i globale
aktier og tre fjerdedele i danske realkreditobligationer. Denne optimale portefølje geares på
forskellig vis i de forskellige selskaber og gearingen betyder, at der stilles høje krav til, at
aktierne og obligationerne nemt kan omsættes.
Kigger på alt
Der er mange andre aktiver og aktivtyper end
danske realkreditobligationer og globale aktier. Mange af dem er ikke særligt likvide som
for eksempel obligationer udstedt af virksomheder i tredjeverdenslande. Andre er ekstremt

eksotiske og svære at handle som for eksempel
investering i burmesiske og afrikanske
aktier eller nødlidende gæld.
”Men det betyder ikke, at det ikke er interessant at vide noget om disse typer af aktiver
og have en klar holdning til deres prisfastsættelse,” siger investeringsdirektør Leif Hasager.
Formuepleje er global investor med et bredt
og åbent syn på investering. Derfor er vi prin
cipielt interesseret i samtlige typer af aktiver i
vores jagt på attraktivt afkast til vores investorer. Selvom vi ”kun” investerer i store globale
aktier og danske realkreditobligationer, er deres prissætning og risikoegenskaber afhængige
af forholdene til andre aktiver. Som man kan
>>
se på nedenstående figur har for eksempel
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Investeringsstrategi
Formuepleje har 14 procent af
aktieporteføljen investeret direkte
eller indirekte i Emerging Markets.

kreditobligationer klaret sig næsten lige så
godt som aktier, hvilket, Formuepleje mener, er
et tegn på, at kreditobligationernes afkast er
ved at være udtømt.
Kigger vi nærmere på kreditobligationer, er
afkastet indtil videre blevet drevet af rentefald
og forbedring af kreditkvaliteten.
”Formuepleje mener, at kreditobligationer
generelt er prisfastsat højt, og at afkastpotentialet fremadrettet er begrænset. Når renten
begynder at stige, vil det ramme disse obliga
tioner negativt,” siger Leif Hasager.
Han hæfter sig ved, at aktier er steget
mindst lige så meget, hvilket indikerer, at
aktier generelt ikke er dyre, da aktiers risiko er
højere end obligationers. Grafen viser også, at
emerging markets-obligationer ikke har performet lige så kraftigt som kreditobligationer. Det
indikerer, at da netop denne type obligationer
er udstedt i lokale valutaer af lande i Latinamerika, Asien og Afrika, kan der fortsat være et
attraktivt potentiale at hente.
Leif Hasager pointerer, at mange investorer
føler, at når et aktiv er steget, vil det fortsætte
med at stige. Dette kan ofte være tilfældet i en
begrænset periode, men som hovedregel er et
meget stort afkast snarere en indikation på, at
der fremadrettet vil komme et mindre afkast.
20

Formue // 2. kvartal 2013

Dog skal der tages højde for aktivets initiale
prissætning – også relativt til andre aktiver.

Aktier ikke for dyre
Siden aktiemarkedet ramte bunden i marts
2009, har et indeks med globale aktier leveret
et imponerende akkumuleret afkast på cirka
90 procent, hvilket svarer til cirka 17 procent i
gennemsnit om året. Betyder det, at aktier nu
er blevet for dyre? Det mener Formuepleje
ikke. Dog har det aldrig været vigtigere at
vælge de rigtige aktier.
”Hvis man vurderer aktier generelt som
aktivklasse, så er det aktuelle gennemsnitlige
P/E-niveau på cirka 17 ikke højt i historisk
perspektiv, men prissætningen skal også ses i
relation til alternativet – obligationer, og i den
sammenhæng, er aktier bestemt ikke dyre,”
siger Leif Hasager.
Han understreger, at CPH Capital på vegne
af Formuepleje gør sig umage for at udvælge
de bedste enkeltaktier.

Lav rente sender aktier op
En anden relativ faktor, der indikerer, at
aktier er attraktive, er den historisk lave rente,
der især har sendt kurserne på statsobliga
tioner, der er udstedt af sikre lande som

øget omsætning giver kontant afregning på bundlinjen.
Denne udvikling har vi ikke set endnu, men hvis den ind
finder sig, vil aktierne stige markant.

Danmark og Tyskland, i vejret. De historisk lave renter
betyder, at investorer stort set ikke får noget afkast, og
afkastet er endda negativt, når der korrigeres for skat og
inflation. Det har ført til en søgen efter afkast og et lidt
større mod blandt investorerne til at påtage sig en risiko.
”De seneste måneder har vi set, hvordan midler
investeret i sikre obligationer i stigende grad flyder over
i aktier,” siger Leif Hasager.
Siden ECB i august meldte ud, at den ville holde hånden under de sydeuropæiske gældsøkonomier, har lysten
til at tage risiko være større. De seneste opgørelser viser,
at mindst 36 milliarder dollar har forladt investering i
korte obligationer til fordel for aktier.
Omsætningen efterlyses
Men afkast fra aktier bør ikke alene komme fra en markedsmæssig efterspørgsel båret af et uattraktivt alter
nativ – statsobligationer – men også fra sund indtjening i
virksomhederne. Krisen de seneste år har ført til, at virksomhederne i dag fremstår veltrimmede og effektiviserede med et godt indtjeningsniveau. Det har konkret ført
til, at flere og flere selskaber udbetaler store udbytter og
køber aktier tilbage. Den høje indtjening og manglende
investeringslyst/-muligheder betyder, at virksom
hederne står klar i startblokken til at øge indtjeningen,
når økonomierne begynder at vokse, forbruget stiger og
den stigende efterspørgsel bliver omsat til øget omsætning. Virksomheder med ledig kapacitet vil opleve, at

Emerging Markets
En af de spændende aktivklasser, som Formuepleje kun
indirekte er eksponeret over for, er Emerging Marketsaktier. Emerging Markets er fællesbetegnelsen for alle de
lande i verden, som er under udvikling. Det er for eksempel Kina, Indien, Brasilien, Rusland samt hovedparten af
landene i Afrika, Asien og Latinamerika. Det, der kendetegner disse lande, er, at de i modsætning til specielt
Europa oplever høj vækst som følge af unge befolkninger,
lavere lønninger og velstandsfremgang i specielt middelklassen. Samtidig er Emerging Markets-aktier lavere
prisfastsat end globale aktier, men de har også en højere
risiko som følge af de mere usikre rammebetingelser,
landene er undergivet politisk og økonomisk.
Formuepleje har 14 procent af aktieporteføljen investeret direkte eller indirekte i Emerging Markets. Den
indirekte eksponering sker gennem vestlige virksomheder med aktiviteter i disse lande. Det er for eksempel
fastfoodkæder i vækst som McDonald’s og Kentucky
Fried Chicken. Det er Formueplejes klare forventning, at
den mest interessante vækst fremadrettet vil ske i disse
lande, og derfor vil det også være klogt at investere i
disse lande på langt sigt.
Samlet vurdering
Når Formuepleje under et skal vurdere potentiale for
de forskellige overordnede aktivtyper, er aktier og Emerging Markets-aktier de mest interessante.
Aktuelt betyder det, at aktieandelen udgør cirka 25
procent af optimum-porteføljen. Her vil visse aktier være
eksponeret over for Emerging Markets. Obligationerne
er altovervejende helt korte obligationer, hvor der tillige
er investeret i finansielle kontrakter, der bringer kurs
følsomheden i nærheden af nul.
Vurdering afafaktuelt
afkastpotentiale
Vurdering
aktuelt
afkastpotentiale
Aktier: 		Pænt tilfredsstillende
EM Aktier:		Meget tilfredsstillende
EM Obligationer:	Tilfredsstillende
Kreditobligationer:	Mindre tilfredsstillende
Korte Obligationer:	Mindre tilfredsstillende
Lange Obligationer: Dårligt
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Renterisiko

Sådan beskyttes
investorerne mod
rentestigninger
Formuepleje forventer stigende renter. Alligevel har
Formueplejeselskaberne stadig placeret næsten
20 milliarder kroner i danske realkreditobligationer
– og forventer at tjene på rentestigningerne. Det kan
lade sig gøre, fordi porteføljerne er beskyttede.
Af René Rømer, CFA, formueforvalter, Formuepleje // rene.roemer@formuepleje.dk

Året er startet helt forrygende for Formueplejeselskaberne. Fra nytår og frem til 25. februar steg kurserne
mellem 1,6 og 8,2 procent i de forskellige selskaber.
Størrelsen på kursstigningen afhænger som altid af størrelsen på den risiko, der tages i det bestemte selskab.
Det skal dog nævnes, at stigningerne skete under behagelige markedsforhold. Verdensmarkedsindekset for
aktier var oppe med 4,7 procent, og den tiårige danske
rente steg med 0,37 procent.

22
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HOV – stigende renter?
”Det er da normalt ikke rart for porteføljer, der oftest har
investeret langt over 100 procent af egenkapitalen
i sikre danske realkreditobligationer”, vil den vidende
investor typisk tænke. Og det er også rigtigt. Men bortset
fra, at obligationerne fortsat er sikre danske realkreditobligationer, er situationen langt fra normal i obligationsporteføljerne i Formueplejeselskaberne. Porteføljerne reagerer nemlig meget lidt på ændrede renter.

Forventning om stigende renter
Hos Formuepleje har vi gennem længere tid
haft den holdning, at specielt de lidt længere
obligationsrenter potentielt vil kunne stige
markant. Som vi ser det, kan det ske af to forskellige årsager. For det første ser vi en mulighed for, at amerikansk økonomi vil rette sig
hurtigere end ventet. Sker det, vil der opstå
spekulation om, hvordan den amerikanske

centralbank FED så vil agere. Vil FED standse
sine opkøb af stats- og realkreditobligationer?
Vil FED hæve renten? Og hvad vil der ske med
FEDs eksisterende beholdning af stats- og
realkreditobligationer på over 2.000 milliarder dollar? Spekulationerne alene kan sende
de længere amerikanske renter markant op,
hvilket altid smitter af på de europæiske renter i et eller andet omfang.
>>
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Renterisiko
Rentespænd bør indsnævres
For det andet anser vi det for sandsynligt, at renterne på
europæiske statsobligationer skal nærme sig hinanden
mere, end det er tilfældet i dag, hvor italienske tiårige
renter ligger lige under 5 procent, og tilsvarende tyske
renter ligger under 2 procent. Denne tilnærmelse af renteniveauer vil selvfølgelig først ske, når investorerne ikke
længere betragter italiensk gæld som værende meget
mere risikabel end tysk gæld.
Måden, det vil ske på, er enten, at de nordeuropæiske
lande indvilliger i at påtage sig et fælles ansvar for al
europæisk gæld, eller – hvilket er mere sandsynligt – at
de nordeuropæiske lande accepterer, at den europæiske
centralbank ECB indtræder som opkøber af sydeuro
pæisk gæld. I praksis er der ingen forskel på de to måder.
Regningen for den allerede opbyggede sydeuropæiske
gæld deles af alle lande i euro-samarbejdet. Effekten vil
være faldende sydeuropæiske renter, stigende nordeuropæiske renter og dermed også stigende danske renter
– og her handler det igen om de længere renter.

Aktionærerne beskyttes
Det siger sig selv, at med sådanne sandsynlige scenarier
er en af Formueplejes vigtigste opgaver at opbygge en
obligationsportefølje, hvor aktionærerne er beskyttede
mod rentestigninger i de længere renter. Måden, man gør
det på, er ved at holde rentefølsomheden (den såkaldte
varighed) lav, hvilket også er strategien i Formuepleje
selskaberne. I Figur 1 er vist, hvilke konsekvenser rentestigninger vil have på afkastet på den gennemsnitlige,
ugearede obligationsbeholdning i Formueplejeselskaberne. Som det ses, vil porteføljerne give positive afkast,
selv hvis renten stiger mere end 1 procentpoint.
Ved endnu større stigninger vil tabene i porteføljerne
være ret begrænsede, og som Figur 2 viser, er det lige
præcis det, aktionærerne profiterede af i de første par
måneder af 2013. Figur 2 viser kursudviklingen for
Figur 1

Figur 2
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Sådan beskyttes aktionærerne
Som beskrevet i indledningen og i Figur 3 består obliga
tionsporteføljerne i Formueplejeselskaberne udelukkende af danske realkreditobligationer. Blandt obligationerne er der naturligvis også obligationstyper, der vil
tabe værdi, hvis renterne stiger. Det har derfor været
nødvendigt at bringe beskyttelse ind udefra for at opnå
den sikkerhed mod rentestigninger, der kan ses i Figur 2.
Der findes mange typer af beskyttelse, der kan bruges
i en portefølje. Den type, der i øjeblikket ligger i Formueplejeselskaberne, er noget, der anvendes af rigtig mange
virksomheder, landbrug, andelsboligforeninger, ejendomsejere og banker. Det er nemlig såkaldte ”danske
kroner rente-swaps”. Mange har hørt om dem, men færre

Horisontafkast

0,5
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Formuepleje Fokus, der udelukkende investerer i
danske realkreditobligationer, og det fremgår, at kursen
på Formuepleje Fokus steg støt på trods af de relativt
kraftige rentestigninger.
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En af Formueplejes
aktuelle opgaver er
at konstruere en
obligationsportefølje,
hvor aktionærerne er
beskyttede mod
rentestigninger.

ved, hvad de egentlig er for en størrelse. Det
ser vi nærmere på.

Rente-swaps
For at forstå hvad en ”danske kroner renteswap” er, bør man tage fat i ordet swap.
Swap er engelsk og betyder at bytte. Så en
”danske kroner rente-swap” betyder, at to
parter bytter rentebetalinger – og at disse er
i danske kroner. Men hvad betyder det i
praksis?
I praksis bytter Formueplejeselskaberne
rentebetalinger med en bank. Der aftales en
hovedstol, der passer til både den ønskede
beskyttelse og porteføljens størrelse.
På tværs af alle Formueplejeselskaberne
udgør hovedstolene på disse ”danske kroner
rente-swaps” godt 1,5 milliarder kroner,
hvilket skal sættes i forhold til en samlet
Figur 3
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realkreditportefølje på over 18 milliarder
kroner. Denne hovedstol danner grundlag
for rentebetalingerne, der byttes i renteswappen. Ifølge aftalen modtager Formueplejeselskabet hvert halve år den rente, der
kaldes ”CIBOR 6 måneder”. Det er en variabel rente, og derfor vil de rentebetalinger,
som Formuepleje vil modtage, variere over
aftalens løbetid.
”CIBOR 6 måneder” er den rente, som
store, solide banker kan låne danske kroner
til i seks måneder og er derfor et udtryk for,
hvad meget sikre virksomheder skal betale
for at låne penge i et halvt år. ”Cibor 6
måneder” bestemmes ud fra indberetninger
fra store danske og internationale banker.
Som modydelse for at modtage variable
rentebetalinger fra banken, forpligter Formueplejeselskabet sig til at betale en fast
rente i hele aftaleperioden. Denne rente
fastsættes ved aftalens indgåelse og svarer
til den gennemsnitlige forventning til
”CIBOR 6 måneder” i aftaleperioden.
Ved aftalens indgåelse svarer de faste rentebetalinger, Formueplejeselskabet skal
betale, altså til markedets forventning til de
variable rentebetalinger, banken skal betale.
Værdien af en ”danske kroner rente-swap”
er derfor 0 kroner ved aftalens indgåelse.
Men i takt med renteændringer vil værdien af denne swap ændre sig. Stiger renten,
vil Formuepleje modtage en højere rente,
men da det modsvares af en fast rente, vil
udgiften for Formuepleje ikke stige. Det
betyder, at værdien af denne ”danske kroner
rente-swap” vil være positiv for Formuepleje
ved rentestigninger og negativ ved rentefald.
På den måde beskytter aftalen om en
”danske kroner rente-swap” Formuepleje
selskabernes obligationsporteføljer mod
rentestigninger.
Løbende afregning
I praksis overfører eller trækker banken
løbende forskellen mellem værdien på
Formueplejeselskabernes forventede renteind- og udbetalinger. Denne løbende afregning i ændringerne i den forventede værdi
er vigtig, fordi det derved sikrer, at hverken
banken eller Formueplejeselskabet har en
kreditrisiko på hinanden. Formueplejeselskabernes obligationsporteføljer er dermed
fortsat blandt verdens sikreste målt på
kreditkvalitet og har samtidig en meget
lav rentefølsomhed.
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Risikostyring

Vi vil undgå tab

Formuepleje tager målsætningen om at
bevare og øge formuer meget alvorligt og
ganske bogstaveligt. Det betyder, at vi
fokuserer benhårdt på risikostyring gennem
tabsbegrænsende investeringsstrategier.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Investering handler dybest set om at få mest
muligt afkast ved en given risiko. For Formuepleje betyder det, at vores rådgivning og anbefalinger tager udgangspunkt i at afdække kundernes risiko bedst muligt. Først når rådgiveren har et klart billede af evnen til at tackle
risiko og lysten til at opleve risiko på godt og
ondt, kan vi rådgive og vejlede kunderne til de
rigtige investeringsprodukter. Samme centrale
holdning til at sætte risiko i centrum gælder
Formueplejes forvaltning af investorernes
penge.

Overordnede rammer
Når Formueplejes investeringsteam arbejder
med at kontrollere risikoen i selskaberne,
tages der udgangspunkt i de rammer, som For26
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mueplejes investeringsforum udstikker. Det
betyder konkret fastlæggelse af grænserne
for graden af gearing i de enkelte selskaber,
fordelingen mellem aktier og obligationer i
porteføljen, afdækning af valutakursrisiko og
beslutninger om løbetiden for den aktuelle
finansiering.
”I øjeblikket kigger vi nøje på obligationerne og risikoen for rentestigning. Det betyder, at vi i porteføljerne fokuserer på at minimere risikoen fra obligationer og kun høster
det merafkast, vi kan opnå gennem gearingen,
hvor vi låner næsten gratis,” siger investeringsdirektør Leif Hasager.
Aktuelt her primo april er følsomheden
på obligationsbeholdningerne reduceret mest
muligt, og samtidig er der investeret i finansielle instrumenter, der giver positive afkast
ved rentestigninger, supplerer Leif Hasager.
På aktiesiden styres porteføljerne af datterselskabet CPH Capital, der med sin meget professionelle og modstandsdygtige investeringsstil har dokumenteret et akkumuleret
merafkast på over 60 procent de seneste 13 år
ved samme risiko som en bred global aktieportefølje. Aktuelt har Formuepleje ikke iværksat
tabsbegrænsende strategier, der kan afdække
aktierisikoen, men mulighederne overvåges
hele tiden.
>>

Intet afkast uden risiko. Kunsten er
at forsvare sig besindigt mod de mest
sandsynlige risici og høste afkast
ved at vælge de bedste investeringer.
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Risikostyring
Hovedscenarie
Udover de overordnede rammer
arbejder investeringsforummet også
med forskellige scenarier for, hvordan den globale økonomi kan udvikle sig på kort og mellemlangt sigt.
”Her er det vigtigt ikke at fokusere på alt muligt, men at skære ind
til benet og kun fokusere på, hvad
der betyder noget for vores porte
føljer,” siger Leif Hasager.
Det hovedscenarie, som Formueplejes investeringer er optimeret
efter, tegner et billede af stigende
renter i form af en mere stejl rentekurve. Det betyder, at de korte renter
vil holde sig nogenlunde i ro, måske
nok stige lidt, men de vil blive holdt
nede af centralbankernes pengepo
litik, mens renter på de mellemlange
og lange obligationer forventes at
stige mindst 1 procentpoint i løbet
af 2013.
”Vi begrunder stigningen med
flow af penge fra obligationer til
aktier i takt med, at den globale
vækst øges. Samtidig truer stigende
inflation ude i horisonten, ” siger
Leif Hasager.

Den helt centrale faktor i udviklingen er jagten på et lidt højere afkast.
Renten på statsobligationer er i
bund, og renterne på kreditobligationer er faldet en del. Aktuelt ser Formuepleje, at investorerne i stigende
grad ønsker at påtage sig lidt mere
risiko i jagten på et højere afkast.
Denne rotation af penge fra rente
aktiver til real-aktiver som aktier og
ejendomme har været i gang de
seneste måneder og ses at fortsætte.
Aktierne har Formuepleje en
grundlæggende positiv holdning til
over en bred front. Det bliver drevet
af fortsat pæn, men moderat vækst i
den amerikanske økonomi og en
gunstig udvikling i emerging markets-landene.
Sidescenarier
Formuepleje forventer, at økonomien følger hovedscenariet, men har
også defineret en række mulige afvigelser i form af sidescenarier. Et af
scenarierne er endnu kraftigere rentestigninger. Det vil sige et hop på
2-3 procent i den lange rente. Dette
scenarie kan udløses af de cirka

40.000 milliarder kroner, de inter
nationale centralbanker har pumpet
ud i systemet de seneste fem år for
at håndtere finans- og gældskrisen.
Disse penge skal suges op igen af
centralbankerne, og sker det ikke i
det rigtige tempo, kan det føre til
massive stigninger i renten.
”Men den største risiko er det faktum, at USA ikke magter at betale sin
gæld, med mindre den kan bruge inflationen til at mindske byrden. Når
de finansielle markeder begynder at
indse den problemstilling, vil investorerne kræve en højere rente for at
kompensere for den forventede
øgede inflation,” siger Leif Hasager.
Formuepleje er i stand til at tackle
kraftigt stigende renter. Men da det
ikke er et hovedscenarie, er obligationsporteføljerne kun forsikret mod
rentestigninger på cirka 1½ procent.
Formuepleje forbliver dog særdeles
årvågen ved at bevare en meget lav
rentefølsomhed i porteføljerne. Formuepleje Fokus, der alene investerer
i obligationer med en vis gearing, er
i øjeblikket helt neutral over for rentestigninger, idet varigheden er nul.

Formueplejes nye investeringsdirektør Leif Hasager.
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Investeringsforummet har identificeret en lang række andre
og mere eller mindre usandsynlige sidescenarier, såsom kollaps på
det danske boligmarked, eurokollaps, naturkatastrofer med mere.

Alligevel leverer Fokus et fornuftigt
positivt afkast, fordi forskellen
mellem renteudgiften på lånene
og afkastet på obligationerne giver
overskud.

Flere scenarier
Investeringsforummet har identi
ficeret en lang række andre og mere
eller mindre usandsynlige sidescenarier. Et af dem er et kollaps på

det danske boligmarked, der skaber
usikkerhed om realkreditobligationernes sikkerhed. Udløsningen af
et sådant kollaps kan komme fra stigende arbejdsløshed som følge af
negativ vækst. En anden risiko er
begrænsede muligheder for, at Formuepleje kan låne tilstrækkeligt
meget og til acceptable renter. Og
sidst men ikke mindst risici som
følge af en krig mod Iran eller andre
vigtige steder på kloden, kollaps af
euroen, naturkatastrofer af forskellig
art, det vil sige jordskælv, epidemier,
tsunamier, meteornedslag, orkaner
med mere. Mod flere af disse risici er
det faktisk muligt at købe finansielle
instrumenter, der giver positivt
afkast, når finansmarkederne går i
sort. Aktuelt er disse instrumenter
dyre, men Formuepleje holder øje
med prisen og vil måske investere i
dem, hvis det giver mening i forhold
til at bevare formuerne i Formuepleje så intakte som muligt.
Mest avancerede risikostyring
Formuepleje erkender, at styring af
risiko i en kompliceret og uforudsigelig verden er meget kompliceret,
men ikke desto mindre utrolig vigtigt. Netop derfor har Formuepleje
ansat en erhvervs-PhD, der får til
opgave over de kommende tre år at
udvikle og implementere et af Danmarks mest avancerede risikostyringssystemer. Uden at gå helt ned i

detaljen så er den største udfordring
ved vurdering og analyse af risiko at
vælge de rigtige statistiske og økonomiske modeller til at afspejle risikoen og derefter at tolke resultaterne korrekt for til sidst at omsætte
viden til konkrete tabsbegrænsende
strategier.
Et godt eksempel på den svære
opgave kommer fra finanskrisen,
hvor kreditvurderingsbureauet S&P
inden krisen beregnede den forventede risiko over en femårig horisont
for tab på puljer af såkaldte sub
primelån med pant i amerikanske
boliger til at være kun 0,12 procent.
Der var tale om lånepuljer, der var
ratet bedst muligt, AAA. Senere har
det vist sig, at det realiserede tab
ved disse lånepuljer var 28 procent.
Det er 233 gange højere end vurderet. Denne eklatante fejlvurdering
af risiko skyldes netop fejlagtige
statistiske modeller.
Avancerede modeller
Formuepleje har ambitioner om at
råde over de bedste og mest avancerede risikostyringsværktøjer med
det klare formål at undvige ned
turene på de finansielle markeder.
”Med andre ord, hellere vige førstepladsen, hvis vi helt kan undgå
sidstepladserne. På den lange bane
betyder en sådan strategi, at vi
netop ender på førstepladsen,” siger
Leif Hasager.
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Lovgivning

Formuepleje på en
ny og bedre måde
Ny lovgivning betyder, at det optimale
miljø for vores porteføljeinvesteringer
ikke længe er aktieselskaber. Fremover
er den bedste løsning, at investeringer i
de gearede Formueplejeselskaber sker i
selvstændige afdelinger i en kommende
kapitalforening, og at investeringer i
ugearede Formueplejeselskaber bedst
varetages gennem afdelinger i en
investeringsforening.
Af Søren Astrup, direktør, Formuepleje // soeren.astrup@formuepleje.dk

For 25 år siden, da Formuepleje Safe blev startet, var det
indlysende, at det skulle organiseres som et aktieselskab.
Der fandtes dengang ikke nogen vejledning eller lovgivning på området, om hvordan det praktisk var bedst at
organisere gearede investeringer, så den eneste vej frem
var at opfinde måden selv. Samtidig var det vigtigt fra
starten at sikre gennemsigtighed og investorbeskyttelse.
Da der heller ikke fandtes nogen egentlig lovgivning
eller guidelines til, hvordan man definerede investor
beskyttelse, indførtes løbende en række standarder og
rammer, således at alle parter altid var helt sikre på, at
investorerne havde den maksimale tryghed ved at investere gennem først Formuepleje Safe og senere gennem
de øvrige Formueplejeselskaber.
Standarderne og rammerne blev alle forankret i de
investerings- og risikorammer, som aktionærer, bestyrelse og direktion har defineret gennem vedtægter,
prospekter og fondsbørsmeddelelser.
Hvorfor er selskaber ikke længere optimale?
Investeringsområdet er i dag efterhånden et velreguleret
område forstået på den måde, at lovgivningen efterhånden sætter samtlige væsentlige standarder for investorbeskyttelse og stiller rammer og krav til forvaltningen
af alle såkaldte kollektive investeringsordninger.
Tiden er derfor kommet til, at Formueplejeselskabernes
30
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aktionærer får høstet fordelene ved den nuværende og
kommende lovgivning.
Hvad betyder det for aktionærerne?
Fordelene, mener vi, er til at få øje på:

• Man kommer på forkant med den kommende lovgivning, som forventes at træde i kraft 22. juli 2013. Investeringerne og forvaltningen af investeringerne vil
dermed hele tiden være tilrettet også kommende lovgivning – uden at der skal laves specialløsninger for
Formueplejeselskaberne.

• Man vil opnå et tættere (og dermed billigere) handelsspread end det, der kendes i dag. Det skyldes, at reguleringen af købs- og salgskurser bliver lovbestemt og
dermed giver bedre mulighed for at afspejle de sande
handelsomkostninger på ethvert tidspunkt.
• Man vil fremover direkte kunne sammenligne investeringsafkastet og performance med en lang række konkurrerende produkter.
Hvad skal der ske?
Konkret betyder det, at bestyrelsen og direktionen i
Formueplejeselskaberne anbefaler, at der arbejdes
videre på en proces, hvor:

1) Alle aktionærer i Optimum og LimiTTellus (de ugearede selskaber) får ombyttet deres aktier til investeringsforeningsbeviser i afdelinger i den nyoprettede
Investeringsforeningen Formuepleje. Afdelingerne
vil bære samme navne – det vil sige Optimum og
LimiTTellus ligesom investeringstrategien, rammerne
og omkostningsstrukturen vil være de velkendte fra
selskaberne.

2) Alle aktionærer i Pareto, Safe, Epikur, Penta, Fokus og
Merkur (selskaber med mulighed for gearing) får ombyttet deres aktier til investeringsbeviser i den nyoprettede Kapitalforeningen Formuepleje. Her vil der
også blive oprettet afdelinger, som bærer de samme
navne, og som viderefører investeringsstrategien,
rammerne og omkosningsstrukturen fra selskaberne.

Forvandlingsproces
Selskaber uden gearing bliver til afdelinger under
Investeringsforeningen Formuepleje. Selskaber med
gearing bliver via Hedgeforeningen til afdelinger i
Kapitalforeningen Formuepleje.

Formuepleje
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Formuepleje
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Formuepleje
LimiTTellus A/S

Formuepleje
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Penta A/S

Formuepleje
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Formuepleje
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Formuepleje

Formuepleje
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Mens det virker forholdsvis ligetil at ombytte aktier i de ugearede selskaber til
investeringsforeningsbeviser, skal der tages
et ekstra skridt for så vidt angår flytningen
fra de gearede selskaber over til kapitalforeningen. Det viser sig nemlig, at det er mest
optimalt at bruge rammerne i den
nuværende danske ”Lov om investeringsforeninger mv.”, inden visse dele af denne
erstattes af den nye lovgivning, som træder
i kraft 22. juli 2013. Dette skyldes, at man
fra de danske myndigheders side arbejder
på nogle attraktive overgangsordninger,
såfremt man allerede er omfattet af den
eksisterende lovgivning.
Konkret betyder det, at den optimale og
hurtigste løsning for Formueplejes aktionærer er, at investorerne får ombyttet aktier i
de gearede Formueplejeselskaber til investeringsbeviser i afdelinger i en til formålet
nyoprettet Hedgeforeningen Fomuepleje.
Investorer i Hedgeforeningen Formuepleje
vil i løbet af andet halvår 2013 og senest pr.
1. marts 2014 derefter blive ført videre
over som investorer i Kapitalforeningen

Formuepleje. Hedgeforeningen Formuepleje vil derfor blot være en midlertidig
trædesten, der har det formål at gennemføre processen hurtigt, smidigt og med de
bedst mulige vilkår for investorene.

Hvad skal aktionærerne foretage sig?
Som investor i Formueplejeselskaberne skal
man faktisk ikke foretage sig noget. Det er
dog klart, at det er aktionærerne i selskaberne, som i sidste ende på generalforsamlinger skal bestemme, om de synes, det er
en god idé at følge med over i det nye setup.
Hele processen tager tid og kræver, at vi
vender alle sten på vejen. Blandt andet er
det vigtigt at sikre, at det er afklaret, at der
ingen skattemæssige konsekvenser er, ligesom de relevante myndigheder – herunder
Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen – er
taget med på råd.
Derfor vil processen indebære, at vi
spørger aktionærerne om deres tilslutning
til processen indtil flere gange undervejs
efterhånden, som der er 100 procents
klarhed over alle detaljer.

Formuepleje er fortsat Formuepleje
Det er planen, at selve ombytningen kommer til at ske via Værdipapircentralen, således at den enkelte aktionær ikke får noget
besvær i forbindelse med ombytningen.
Med andre ord skal det gerne ske med så få
bekymringer og så lidt papir som muligt.
Da slutresultatet bliver, at man bliver
investor i en investeringsforening og/eller i
en kapitalforening, vil nogle måske få den
tanke, at nu forsvinder det unikke ved investeringer hos Formuepleje. Bliver det nu
blot som alle andre aktører i branchen med
afdelinger i investeringsforeninger?
Svaret her er ligetil. Uanset om investeringerne foretages i selskabsregi eller
foreningsregi, vil de samme værdier være
gældende. Det betyder, at vi stadig vil søge
at minimere de talrige interessekonflikter,
som findes på de finansielle markeder.
Formuepleje vil fortsat ikke have indtjening
fra handel med værdipapirer og andre
transaktioner, og vi vil ikke modtage gebyrer og tegningsprovisioner uden at give
dem videre til investorerne.
Formue // 2. kvartal 2013
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Brevkasse
Formuepleje svarer gerne på aktionærernes spørgsmål. Har du et spørgsmål, som du ønsker
at stille til Formuepleje, er du velkommen til at maile det til brevkasse@formuepleje.dk.
Spørgsmål til næste FORMUE-magasin skal være redaktionen i hænde senest den 15. juni 2013.

Spørg

Brevkasseredaktør:
kommunikationschef
Søren Verup

Formuepleje

Virksomhedsordningen
er ok
Må midler placeret i virksomhedsskatteordningen investeres i Formueplejeselskaberne?
L.H., Randers
SVAR: Ja, det må de godt. I Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 2 står der følgende:
”Konvertible obligationer omfattet af aktieavancebeskatningsloven, andele i foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1,
stk. 1, nr. 3 og 4, obligationer, der beskattes
efter reglerne for finansielle kontrakter,
samt aktier og investeringsbeviser m.v., når
aktier og investeringsbeviser m.v. er udstedt af et investeringsselskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, kan indgå i
virksomhedsordningen.” Dette blev vedtaget af Folketinget i 2009.
Da vores investeringsselskaber er skattefrie i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 19, kan du investere midler i virksomhedsskatteordningen i Formueplejeaktier. Vi anbefaler, at investeringen i
Formueplejeaktierne adskilles fra placeringen af de øvrige midler, idet pengeinstituttet bør oprette et særskilt depot og konto.
Det gør det let for investor og revisor at
lave skatteregnskab.
Peter Goldschmidt
Seniorformuerådgiver
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Fordel at betale afgift?
Jeg har en stor kapitalpension i banken, som jeg skal bruge
om cirka fem år. Banken siger, at jeg skal lade den førbeskatte
med 37,3 procent. Er det klogt? Skal jeg vente til slutningen
af næste år?
D.Y., Slagelse
SVAR: Det korte svar er ja. Formuepleje
anbefaler kunder med kapitalpension i
banken at betale afgiften på 37,3 procent
her i 2013 eller eventuelt 2014 fremfor
40 procent ved udbetaling af kapitalpensionen. Mange betragter fejlagtigt betalingen af afgiften førtidig som en ulempe,
da man jo efterfølgende har en mindre
opsparing til forrentning.
Ved en afgift på 40 procent er det uden
betydning for den fremtidige værdi af
kapitalpensionen, om man betaler afgiften nu eller ved udbetaling. Men da man
får en rabat på 2,7 procent (40-37,3), er
det her, fordelagtigheden ligger. De 2,7
procent i afgiftsbesparelse svarer omregnet til en gevinst på 4,5 procent. En kapi-

talpension på 1 million kroner, der førafgiftsbetales med 37,3 procent her i 2013,
giver således 627.000 kroner mod
600.000 kroner ved udbetaling til 40
procent. Det svarer til 27.000 kroner eller
4,5 procent.
Det er uden betydning for fordelagtigheden, om afgiften betales nu eller i slutningen af 2014. Bemærk, at muligheden
for afgiftsbetaling i 2014 på nuværende
tidspunkt ikke er vedtaget.
Anders Bjørnager
Seniorformuerådgiver

Fuldmagt giver bedre rådgivning
Jeres rådgiver har sagt, han gerne vil
have en fuldmagt til mine depoter og
konti. Hvordan kan jeg sikre mig, at I
ikke bare handler løs og lægger det hele
i Formueplejes egne produkter?
A.B.J., Vejle
SVAR: Hos Formuepleje lægger vi vægt på
et tæt samarbejde med vores kunder. Derfor aftales forventninger til samarbejdet
som noget af det første. Når vi har fået
kendskab til din risikovillighed og ønsker
om afkast, fastlægger vi en langsigtet strategi for, hvordan vi bedst muligt opnår dine
investeringsmæssige mål. Du kan selvfølgelig selv vælge, om du ønsker aktiv forvaltning af hele eller dele af din formue, og det
er op til dig, hvor meget du vil involveres i
investeringsprocessen. Uanset hvad du
vælger, vil din personlige formuerådgiver
løbende overvåge, rapportere og pleje dine
investeringer. Vi har to modeller:
Formueplejeaftale:
Har du ikke tid eller lyst til aktivt at deltage
i forvaltningen af din formue, kan du med
en Formueplejeaftale give fuldmagt til, at
Formuepleje forvalter din formue efter aftalte investeringsrammer. Vi har indgående
kendskab til de finansielle markeder og
stor erfaring med at analysere markeder-

nes bevægelser. Vi ved, hvor i verden og i
hvilke aktivklasser dine midler bør placeres for at give det bedst mulige afkast inden for de aftalte rammer. I en Formueplejeaftale kan indgå eksterne fonde, hvor
Formuepleje udvælger de bedste formueforvaltere i verden som supplement til Formueplejes egne selskaber. Derudover kan
porteføljen også indeholde individuelle
værdipapirer i aktier og obligationer.
Investeringsrådgivning:
Ønsker du selv at prøve kræfter med de
finansielle markeder, kan du med en ikkediskretionær Formueplejeaftale bruge Formuepleje som din finansielle sparringspartner. Det eneste, det kræver, er, at du giver Formuepleje indsigt i dine værdipapirbeholdninger, så vi løbende kan vurdere og
gennemgå risiko og afkastforventninger. Vi
tager kontakt til dig, når vi vurderer, at en
omlægning af dine investeringer vil være
fordelagtig. Men i sidste ende er det dig,
der tager investeringsbeslutningerne.
Claus Richardt Holm
Director,
Sales & Clients

Investering i Formuepleje
kræver rådgivning
Jeg har cirka 1 million kroner
stående i banken til næsten ingen
rente. Jeg vil gerne investere noget
af det hos jer, og vil gerne tage lidt
mere risiko. Min investeringshorisont er cirka fem år. Hvad vil I
anbefale?
T.Y., Aarhus
SVAR: Vi anbefaler, at du tager
kontakt til en af Formueplejes rådgivere, som kan rådgive dig om det
korrekte valg af investeringer. Det er
væsentligt at diskutere forhold
omkring afkastforventninger, risiko
og formålet med investeringen.
Formuepleje foretager en individuel
vurdering på baggrund af dine oplysninger, og da du nævner, at du har
en femårig investeringshorisont, er
der flere investeringsmuligheder,
der afspejler din risikoprofil.
Claus Richardt Holm
Director, Sales & Clients

Hvor stor er risikoen i Safe?
Min bankmand siger, at investering i
Formuepleje Safe er alt for risikofyldt,
men hvor stor er risikoen egentlig?
S.H.J., Aalborg
SVAR: I Formuepleje prøver vi at sætte tal
på risikoen og afkastet, så investor har en
idé om, hvad han kan forvente af udsving
på sin investering. For Formueplejeselskabet Safe er det forventede maksimale formuetab over en treårig periode 15 procent.
Dette tal er beregnet med 90 procents
sandsynlighed. Ønsker man at sammenligne risikoen på sine forskellige investerin-

ger, kan man benytte det statistiske begreb
standardafvigelse. Standardafvigelsen udtrykker, hvor meget værdien af en investering svinger i forhold til middelværdien. Jo
større standardafvigelse, jo større risiko.
For Formueplejeselskabet Safe har standardafvigelsen de seneste tre år været 9,8
procent. For det globale aktiemarked (MSCI
World) har standardafvigelsen været 13,7
procent.
Risikoen i Formuepleje Safe har altså
været lavere end en bred veldiversificeret
aktieportefølje, som ikke har anvendt gearing. En af årsagerne til den lavere

risiko i Formuepleje Safe er, at Safe kun
har 80 procent af sin egenkapital placeret i
aktier. Den resterende del af egenkapitalen
samt hele lånekapitalen er placeret i danske realkreditobligationer med lav kurs
følsomhed og høj kreditværdighed. Låne
kapitalen må kun optages i enten euro eller
danske kroner.
Anders Kristiansen
Seniorformuerådgiver
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Europa taber
terræn til USA
Amerikansk økonomi er i en markant bedre stand end
den europæiske økonomi. Det er investeringerne i
Formueplejeselskaberne tilrettelagt efter.
Af Erik Bech, formueforvalter, Formuepleje // erik.bech@formuepleje.dk

Formueplejeselskaberne har fastholdt tendensen med
stærke afkast i de første måneder af 2013. Det er især
positive vinde fra de globale aktiemarkeder, der har
bidraget til afkastet. Investorerne har i stigende omfang
kastet kærligheden på aktierne igen, og det skyldes i høj
grad, at afkastet på alternativerne er kommet for langt
ned. Samtidig er dollaren styrket, og det har understøttet
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afkastet på de amerikanske aktier målt i danske kroner.
En væsentlig faktor er også, at Formueplejes aktieportefølje har valgt de rigtige aktier, så porteføljen har leveret
et merafkast i forhold til verdensmarkedsindekset.
Desuden har beholdningen af danske realkreditobligationer haft en meget lav følsomhed over for ændringer
i renterne, og derfor har de også bidraget positivt til
afkastet på trods af, at det første kvartal har budt på
mindre rentestigninger. Det afspejler sig også ved, at det
rent obligationsbaserede Formuepleje Fokus har leveret
et positivt afkast på 3,5 procent i 1. kvartal, mens obligationsindekset kun har givet et svagt positivt afkast.
Så kombinationen af et stærkt aktiemarked krydret
med en stigende dollar, god aktieudvælgelse og vellykket
rentestrategi ligger bag de stærke afkast i Formueplejeselskaberne. Det er sket uden at gå på kompromis med
risikoen, som fortsat holdes i meget kort snor. Set over
det seneste år har risikoen i alle Formueplejeselskaber
faktisk været lavere end risikoen på verdensmarkedsindekset.

Fremgang i USA
Den amerikanske økonomi er langsomt ved at komme op
i gear. Det afspejler sig blandt andet i en stigende amerikansk erhvervstillid i figur 2, så der er tegn på stigende
optimisme og investeringslyst hos de amerikanske virksomheder. Samtidig har det amerikanske boligmarked

stabiliseret sig, og boligpriserne er så småt begyndt at
kravle op igen. Der bliver skabt flere job, så der bliver
færre arbejdsløse, som det fremgår af figur 3. Det betyder, at de amerikanske forbrugere får flere penge til forbrug. Der kan dog komme lidt modvind i forbindelse med
store offentlige besparelser, som er trådt i kraft 1. marts,
og det kan ramme forbruget i en periode. Det er til gengæld positivt, at sundhedstilstanden i mange ameri
kanske virksomheder og banker er blevet væsentligt
forbedret de seneste år, så grundlaget for fremadrettet
vækst ser attraktivt ud.

Euroland i bakgear
Billedet er noget anderledes, når man ser på forfatningen
af den europæiske økonomi, der har været ramt af negativ vækst det seneste 1½ år. Erhvervstilliden hos de
europæiske virksomheder har i en lang periode ligget
på et lavt niveau, jævnfør figur 2, og det indikerer, at den
europæiske økonomi bliver fastholdt i recession i en længere periode. Det er især bekymrende, at den tyske økonomi også er begyndt at vise svaghedstegn.
Det er ikke gode nyheder, især fordi det nye syge
barn i klassen i form af Frankrig har store problemer
og kæmper med store strukturelle udfordringer. Sam
tidig kæmper de sydeuropæiske økonomier fortsat en
hård kamp for at komme oven vande igen, hvilket er en
svær øvelse, når de samtidig er tvunget til store offentlige besparelser.
Der er altså langt mellem lyspunkterne i den europæiske økonomi, og det afspejler sig også ved, at arbejdsløs
heden stiger støt i Euroland, jævnfør figur 3. Netop den
stigende arbejdsløshed er et stort problem for de europæiske politikere, for frustrationen over manglende
job giver uro i befolkningen og modvilje mod kraftige
opstramninger.

Forskel i krisehåndtering
Den store forskel mellem USA og Euroland skyldes i et
vist omfang, at politikerne og centralbankerne har håndteret finanskrisen vidt forskelligt. De amerikanske poli
tikere og den amerikanske centralbank har stimuleret
den amerikanske økonomi kraftigt. Det har medført, at
gælden i USA er vokset, men de har ikke haft problemer
med at finansiere gælden, fordi den amerikanske centralbank samtidig har købt amerikanske statsobligationer.
De håber på, at stimulanserne vil skabe vækst, og at de
via øgede indtægter kan nedbringe gælden efterfølgende.
Modsat har de europæiske politikere valgt en anden
strategi med kraftige offentlige opstramninger for at
holde snor i gælden. Det er godt på længere sigt, at der
kommer styr på finanserne, men prisen er en lang og
smertefuld periode med lav vækst og stigende arbejdsløshed. Spørgsmålet er, hvor længe de europæiske
befolkninger kan leve med det.

Stor andel i amerikanske aktier
Med en svag europæisk økonomi er der også udsigt til,
at den europæiske centralbank vil holde renten på et lavt
niveau i lang tid. Derfor er obligationsbeholdningen i
Formueplejeselskaberne primært investeret i korte og
mellemlange danske realkreditobligationer, hvor risikoen for stigende renter efter vores mening er begrænset. Samtidig er cirka 60 procent af aktieporteføljen investeret i amerikanske selskaber, hvor indtjeningsmulig
hederne virker mest attraktive. Der er yderligere
afkastpotentiale, hvis dollaren stiger i kurs i forhold til
danske kroner, hvilket er sandsynligt med de store
vækstforskelle in mente. Så investeringerne i Formue
plejeselskaberne har i en længere periode været tilrettet
mod højere vækst i USA end i Euroland, og vi holder fast
i denne strategi.
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Fortsat uro holder renterne nede
Årets første kvartal har været præget af relativt store
bevægelser på rentemarkederne. I januar steg de europæiske renter relativt kraftigt efter den europæiske
banksektor betalte en overraskende stor andel tilbage
af de nødlån, der blev givet i 2012. Det blev af markedet
opfattet som om gældsproblemerne i Sydeuropa var på
retur. Det betød også kraftige rentestigninger på op til
0,5 procentpoint i de danske renter. Formueplejesel
skaberne var dog beskyttet mod disse rentestigninger
via en lav rentefølsomhed.

Mudret Italien
Efterfølgende er den europæiske gældskrise dog blusset
op igen ad to omgange. Først endte det italienske valg
med et meget mudret parlament, hvor det bliver meget
vanskeligt at fortsætte linjen med de nødvendige reformer. Derfor hersker der nu stor usikkerhed og nervøsitet
omkring den politiske linje i Italien fremover.

Store indskydere betaler på Cypern
Efterfølgende opstod der nye rystelser i forbindelse
med en redningsplan til Cypern, som parlamentet i første
omgang afviste. Planen ville ramme indskydere i de
cypriotiske banker, og helt enestående stod også små
indskydere med under 100.000 euro (svarende til cirka
750.000 kroner) til at miste noget af deres indestående.
Den endelige plan ser ud til at frede små indskydere,
mens indskydere med over 100.000 euro bliver hårdt
ramt. Selvom Cypern kun udgør 0,2 procent af den samlede økonomi i Euroland og har meget begrænset eksponering til Euroland (med undtagelse af Grækenland), har
planen mindet de finansielle markeder om, at den europæiske gældskrise langt fra er overstået. Bankerne i de
gældsplagede sydeuropæiske lande kan risikere, at flere
indskydere nu trækker deres penge ud og flytter dem til
nordeuropæiske banker for at opnå større sikkerhed.

Stigende dollar
På valutasiden har den amerikanske dollar for alvor
genvundet terræn de sidste par måneder i kølvandet af
bedring i den amerikanske økonomi og opblussen af den
europæiske gældskrise. Vi forventer, at dollaren vil
fortsætte sin optur, især drevet af højere vækst i USA
end i Euroland.
Valutakrig
Ellers har temaet ”valutakrig” fundet vej til overskrifterne, hvilket dækker over de enkelte landes forsøg på
at svække egen valutakurs, hvorved virksomhedernes
konkurrenceevne styrkes, og der kan skabes arbejdspladser. Startskuddet var den japanske centralbank, der
hårdt presset af regeringen besluttede at ændre sin
inflationsmålsætning og købe yderligere op i obliga
tionsmarkederne. Det har medført en kraftig svækkelse
af den japanske yen med cirka 15 procent siden november måned.

RENTEFØLSOMHED PÅ OBLIGATIONSBEHOLDNINGEN
I FORMUEPLEJESELSKABERNE

UDVIKLING I DOLLARKURSEN
MÅLT I FORHOLD TIL DANSKE KRONER
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Renten forbliver lav
Den europæiske økonomi har fortsat store problemer
som nævnt på forrige side. Derfor er der også udsigt til,
at den europæiske centralbank vil fastholde renten på
et lavt niveau i en længere periode. Så vi forventer ikke
nogen nævneværdig stigning i de korte renter, og derfor
er beholdningen i Formueplejeselskaberne primært
placeret i korte og mellemlange obligationer, jævnfør
nedenstående figur. Til gengæld er der større risiko for
stigende lange europæiske renter, eksempelvis hvis de
lange amerikanske renter stiger, vil det have en afsmittende effekt på lange renter i Euroland. Derfor har vi afdækket følsomheden overfor ændringer i de lange renter
ved hjælp af finansielle instrumenter, hvor vi tjener
penge, hvis de lange renter stiger. Så samlet set
er følsomheden over for renteændringer fortsat lav.
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3-5 år

6-7 år

8-10 år

11-30 år

Marts 2012

Juli 2012

Nov. 2013

Marts 2013

Obligationer

Valuta

FORDELING AF OBLIGATIONER PÅ KATEGORIER

EKSPONERING IFT. EGENKAPITAL

6%-realer: 4%
60%
5%-realer: 22%

50%
Mellemlange
flexer: 47%:

40%
30%
20%

4%-realer: 27%

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

USD

109

0,20%

107
105

0,15%

JPY

103
101
99
Jan. 10

EUR

0,10%

DKK

Jan. 11

Jan. 12

Jan. 13

Kilde: Nordea
Indekserede værdier, 1. januar 2010 = 100. Som sammenligningsgrundlag er
anvendt Nordeas obligationsindeks med rentefølsomhed på 2,5. I 2013 har
rentefølsomheden i Formueplejeselskaberne i gennemsnit været ca. 1,0.
Nøgletal pr. 31.3.2013
Formuepleje
Rentefølsomhed
Konveksitet

Nordea indeks
rentefølsomhed 2,5

1,02

2,50

-1,23

-2,14

Rentefølsomhed er et udtryk for, hvor meget kursen vil ændre sig ved en renteændring på 1 procentpoint, 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 procentpoint. Ved en rentestigning på 1 procentpoint vil rentefølsomheden
stige fra 1,02 til 2,25 (+1,23).
Forventninger kommende 12 mdr. 		
31.3.13

12 mdr. frem

2-årig statsrente DKK

0,16%

0,25%

10-årig statsrente DKK

1,48%

2,00%

2-årig swap-rente DKK

0,67%

0,75%

10-årig swap-rente DKK

1,82%

2,25%

0,05%
CHF
0,0%

0%

10%

5%

15%

20%

25%

Risiko (std. afv.)

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

Valutaprognose
Spot

6 mdr. frem

EUR

7,45

7,45

12 mdr. frem
7,45

CHF

6,13

6,05

6,00

USD

5,82

5,90

6,10

GBP

8,84

9,00

9,25

JPY*

6,17

5,75

5,50

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

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

Virkelig godt aktiekvartal
De globale aktiemarkeder har generelt haft et særdeles
positivt første kvartal 2013. Formueplejeselskabernes
aktieporteføljer oplevede en fremgang på hele 12,7 procent, hvilket svarer til et merafkast på 2,0 procentpoint,
når der sammenlignes med verdensmarkedsindekset,
som kunne præstere en fremgang på 10,7 procent. Formueplejeselskabernes aktieporteføljer har altså opnået
et solidt merafkast i årets første tre måneder.

Store regionale forskelle
Den generelle positive stemning, der har hersket i første
kvartal, dækker dog over store regionale forskelle. USA
og Japan har i perioden opnået de højeste afkast på henholdsvis 15,9 og 14,6 procent, mens Europa er dårligste
region med et samlet afkast på 5,9 procent. Fortsatte pengepolitiske stimuli i USA, hvor centralbanken hver måned
køber stats- og realkreditobligationer for et samlet beløb
på 85 milliarder dollar, er blandt de primære årsager
til fremgangen i amerikanske aktier. I tråd med, at USA
bekendtgjorde den japanske centralbank, at man over tid
muligvis ville øge de allerede igangværende obligationsopkøb. Samtidig ændrede man målsætningen for inflationen og øgede derigennem spillerummet for stimuli.
Den japanske centralbanks udmelding var medvirkende til, at den japanske valuta blev svækket markant
over for både euro og dollar, hvilket forbedrede de japanske eksportørers konkurrenceevne og medførte den positive stemning på aktiemarkedet.
Ikke overraskende blev Europa efterladt rent kursmæssigt i første kvartal. Fortsatte uroligheder i Sydeuropa i form af hjælpepakke til Cypern samt usikkerhed
i form af parlamentsdannelsen i Italien har været nogle
af de usikkerhedsmomenter, der har fået investorer til at
nedprioritere Europa.
Endvidere er Europa fortsat udfordret på den makroøkonomiske side, hvor der i modsætning til USA kan
spores langsomme forbedringer.

S&P 500, OVERSKUDSGRAD

Appetit på risiko
Et andet element, der har været medvirkende til fremgangen på aktiemarkederne, er investorernes appetit på
risiko. Blandt andet på grund af centralbankernes opkøb
af obligationer har risikopræmien på aktier gennem en
periode været stigende. Det betyder med andre ord, at
det forventede merafkast ved at påtage sig aktierisiko
frem for obligationsrisiko har og er forsat på et højt niveau. Det har betydet, at specielt kontanter og i nogen
grad beholdninger i obligationer er gået mod aktier frem
for andre dyrere aktivklasser som obligationer og erhvervsobligationer. En tendens, der har holdt hånden under aktier, og hvor mindre kurstilbagefald er blevet benyttet som opkøbsmulighed.
Den stigende risikoappetit er dermed også en af årsagerne til, at de primære amerikanske indeks har kunnet
sætte kursrekord i først kvartal 2013, og dermed overgået
kursniveauerne umiddelbart før finanskrisen satte ind.

Regnskabssæsonen er vigtig
Vi har nævnt det før, og vi fortsætter med at understrege
vigtigheden af, at det på sigt bør være selskabernes fundamentale forhold, der trækker aktiekursstigningerne,
frem for stimuli fra centralbankerne. De igangværende
stimuli har til formål at sætte gang i væksten, så økonomierne på sigt kan blive selvbærende. Også derfor er det
vigtigt at holde fokus på den forestående regnskabs
sæson, der starter mandag den 8. april i USA. Vores holdning er, at man i tiltagende grad skal fokusere på udviklingen i omsætningen, fordi virksomhederne over de
seneste mange kvartaler har reduceret omkostningsbasen for derigennem at øge indtjeningen. Selskaberne er,
set i et historisk perspektiv, meget tilpassede og kører
med en meget høj overskudsgrad. Kommer der for alvor
gang i omsætningen, vil en stor del af denne blive konverteret til indtjening, som over tid vil føre til fortsatte
aktiekursstigninger.

Procent
16

Overskudsgrad

Gennemsnit

Gennemsnit i 3 år

14
12
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8
6
4
1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

Kilde: Formuepleje, Bloomberg									
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2009

2011

2013

Aktier
SEKTORFORDELING ULTIMO MARTS
Formuepleje

MSCI World ink. udbytte

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

5%
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AFKAST FRA ÅRETS START (INDEKSERET, DKK)
Procent
14

Formueplejes aktieportefølje

MSCI World inkl. udbytte
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0
Januar 2013
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NØGLETAL pr. 31.3.2013
P/E 2013E
Kurs / Indre værdi
Standardafvigelse seneste år

Formuepleje

MSCI World

12,7

13,2

1,9

1,9

12,7

13,0

Nøgletallene viser aktieporteføljens egenskaber. P/E 2013E 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

6,0%

Udbytte

2,0%

Total

8,0%
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Markedsvurdering: 10 største aktieposter

De 10 største aktieposter
Formueplejeselskaberne er investeret i den samme portefølje af globale aktier.
Her kan du læse om de aktuelt 10 største positioner.*

Investeringsbanken Goldman
Sachs blev grundlagt i 1869 og er
i dag en af verdens største investeringsbanker. Banken har hovedsæde i New York, men
har kontorer i alle større finanscentre i verden. Goldman
Sachs har aktiviteter i fire segmenter: Investment Banking, Institutional Client Services, Investment & Lending
samt Investment Management. Ved udgangen af 2011
havde selskabet kontorer i over 30 lande. Senest har
Goldman Sachs købt genforsikringsdelen af Ariel Holdings og Dwight Asset Management fra Old Mutual Asset
Management.
Moody’s Corporation er et
amerikansk kreditratingbureau, som blev etableret i
1909 af John Moody. Det er holdingselskabet for blandt
andet Moody’s Investors Service, der beskæftiger sig
med finansiel analyse af kommercielle og statslige organisationer. Selskabet vurderer også kreditværdigheden
af låntagere til obligationer ved hjælp af en standar
diseret vurderingsskala. Moody’s har en markedsandel
på omkring 40 pct. af verdensmarkedet inden for kredit
rating. Selskabet er blandt de tre største i sin branche
sammen med Standard & Poor’s og Fitch Ratings.

Berkshire Hathaway er en amerikansk virksomhed, der fungerer som holdingselskab for en
række datterselskaber, 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. Virksomheden 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 datterselskaber
– større aktieposter i en række virksomheder, blandt
andet Washington Post, Moody’s, American Express og
The Coca-Cola Company.

Microsoft, der formentlig kendes
bedst fra styresystemet Windows
og Office-pakken, er et af verdens største it-selskaber.
Det stabile forretningsgrundlag i form af licens- og
servicerelaterede indtægter gør Microsoft særlig interessant i det nuværende investeringsmiljø. Microsoft bliver
konstant udfordret af gratisprogrammer og nytænkning
fra især Google. Ikke desto mindre har kundernes
afhængighed af Microsofts produkter gentagne gange
vist sig at være stærkere end som så. Trods markedets
usikkerhed omkring holdbarheden i forretningsmodellen mener vi, der er større værdi i en investering i Microsoft end konkurrenterne.
Johnson & Johnson
er et amerikansk
baseret multinationalt medicinalkonglomerat. Virksomheden fremstiller
udover medicin også medicinsk udstyr og husholdnings
produkter. Virksomhedens hovedsæde er i New
Brunswick, New Jersey med en forbrugerafdeling i Skillman, New Jersey. Johnson & Johnson har omkring 250
datterselskaber i 57 lande, og virksomhedens produkter
sælges i over 175 lande. Johnson & Johnson’s mærker inkluderer adskillige produkter til husholdningsbrug, medicin og førstehjælp. Blandt de mest kendte
mærker er Band-Aid (bandager), Tylenol
medicin, Johnson’s babyprodukter,
Neutrogena (kosmetik og skønhedsprodukter), Clean & Clear
(ansigtsvask) og
Acuvue kontaktlinser.

*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 softwarefirma og regnet efter omsætning det
fjerdestørste i verden efter Microsoft, IBM
og Oracle. Firmaet har hovedsæde i Walldorf, Tyskland. SAP
blev grundlagt i 1972 under navnet Systemanalyse und
Programmentwicklung (SAP) af fem tidligere IBM-medarbejdere. Akronymet fik senere en anden betydning, da navnet på virksomheden blev ændret til Systeme, Anwendungen
und Produkte in der Datenverarbeitung, og selskabet har siden 2005 haft det officielle navn SAP AG. Produktområdet
omfatter en bred vifte af planlægnings- og økonomiprogrammer, herunder SAP R/2 (mainframebaseret), SAP R/3
og SAP Business One.
Samsung Electronics er
blandt verdens største
IT-virksomheder med
188.000 ansatte i 50 lande. Blandt Samsung Electronics’
produkter kan nævnes fladskærms-tv, mobiltelefoner, monitorer, mikrobølgeovne med mere. Selskabet er nummer et i
verden inden for LCD- og LED-skærme. Endvidere er selskabet blandt verdens allerstørste producenter af mobiltelefoner og smartphones. Samsung Electronics er grundlagt i
1969 i Suwon, Sydkorea.

JPMorgan Chase & Co. er en
amerikansk bank med hovedkvarter i New York, hvorfra den opererer i et globalt netværk. JP Morgan Chase er blandt verdens ældste, fortsat eksisterende penge- og finansinstitutioner. JPMorgan Chase &
Co. blev etableret i sin nuværende form i 2000, da Chase
Manhattan Corporation overtog kontrollen over J.P. Morgan
& Co. Virksomheden betjener ikke blot millioner af amerikanere, men har også en lang række af verdens mest prominente virksomheder, institutioner og regeringsinstitutioner
blandt sine klienter.

Assurant er et holdingselskab, der
udbyder en lang række forsikringsprodukter til ejendomsmarkedet,
ulykkes- samt livs- og sundhedsområdet. Selskabet blev udskilt fra Fortis, som er en hollansk/
belgisk finansiel servicevirksomhed. Selskabet blev børsnoteret i USA i februar 2004. Som følge af positiv drift er det
lykkedes selskabet at øge udbyttebetalingen med gennemsnitligt 18 procent om året siden 2004.

Vinci SA er en franskbaseret 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 blandt andet 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. 2. april 2013
Klassiske selskaber

Note

Optimum

Special-selskaber
LimiTTellus

Inv. forening

Pareto

Safe

Epikur

Penta

Merkur

Fokus

30%

55%

70%

85%

100%

65%

> FT World

-

-

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-12.5%

-15%

-

-

Globus

VAREDEKLARATION
Afkastmål, 5 år
1)

Risikoramme
Maksimalt kurstab 3 år

Investeringsunivers

Danske obligationer
Globale aktier

Danske obl.
Globale aktier
Formueplejeselskaberne

100%
globale aktier

100% danske
obligationer

100%
globale aktier

Investeringsstrategi

Tangentporteføljeteori

Fund of funds

100% aktier
Optionssikring

Rentearbitrage

100%
globale aktier

AKTIVER
Millioner kroner
Samlet portefølje

500

2.151

9.122

5.265

8.678

453

559

978

128

Andel af balance
Obligationer (inkl. kontanter)

71%

69%

71%

74%

74%

-

2%

100%

1%

Aktier

25%

31%

29%

26%

26%

100%

98%

-

99%

Obligationer (inkl. kontanter)

71%

134%

198%

277%

329%

-

2%

477%

1%

Aktier

25%

60%

79%

98%

117%

100%

98%

-

99%

Andel af egenkapital

PASSIVER
Millioner kroner
Egenkapital

500

1.054

3.149

1.364

1.825

453

559

202

131

Lånekapital

-

1.097

5.973

3.901

6.853

-

-

776

100%

Procent
Egenkapital (solvens)

100%

52%

36%

27%

22%

100%

100%

21%

Lånekapital

-

52%

67%

76%

80%

-

-

79%

-

Gearing

-

1,0

1,9

2,8

3,6

-

-

3,8

-

DIVERSE
2)

Omkostninger
Resultathonorar

3)

10%

10%

10%

0%

0%

0%

0%

10%

5%

Fast honorar, % af egenkapital

0,55%

1,35%

1,75%

2,00%

2,25%

0,190%*

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 procents sandsynlighed.
2) Der betales et fast honorar beregnet ud fra egenkapitalen samt 10 procent resultathonorar, når der er overskud (Globus dog 5 procent).
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 procent af beholdningen af øvrige aktier og 0,35 procent af obligationer.
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Vær ajour på formuepleje.dk
Investering i Formueplejeselskaberne er
langsigtede investeringer, hvor vi hele tiden
har fokus på at give vores investorer et
attraktivt afkast i forhold til den valgte
risiko. Ønsker du at følge dine investeringer
tæt, er der rig mulighed for at blive klogere
via vores hjemmeside.
På formuepleje.dk kan du finde al den
nødvendige og helt friske information om
alle de selskaber eller foreninger, du har
investeret i hos os. Dagligt bliver alle kurser
og stamoplysninger opdateret og nye nøgletal beregnet.
Abonnér på nyhedsbrev
På siden har du også adgang til nyhedsartikler og informationer om Formuepleje
og oversigt over informationsmøder i den
nære fremtid. Tilmeld dig også vores
nyhedsbrev på mail, så du altid er på
omgangshøjde med dine investeringer.

På tværs
Informationerne er opdelt i to niveauer.
Det ene niveau giver mulighed for at orientere dig på tværs af Formueplejes selskaber
og sammenligne afkast og risiko. Det overblik får du ved at klikke på linket ”Afkast og
kurser” i den orange boks øverst til højre på
forsiden af formuepleje.dk.
I dybden
Ønsker du derimod at gå i dybden med et
af selskaberne, kan du klikke på selskabets
navn i den orange boks øverst til højre på
forsiden. Dermed får du adgang til information om selskabet, faktaark, investeringsrammer, historiske kurser, skatteforhold
og meget mere.
Også på tryk
Du har også mulighed for at få udvalgt
information om de selskaber, der interesserer dig, tilsendt med posten. Kontakt i så
fald vores sekretariat, så printer og sender
vi gerne al den information, du ønsker.

Genvej til
information om
selskaberne

Formue // 2. kvartal 2013

43

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 din økonomi og kan rådgive dig individuelt ud fra
din risikoappetit, livssituation og skattemiljø.

• Sådan ser vi verden

Vi giver en aktuel markedsvurdering og udpeger de områder,
hvor vi vurderer, der aktuelt er størst værdi at hente på markedet.

På en time kommer vi hele vejen rundt – og der er rig mulighed for
at stille spørgsmål over et let traktement.

Tid og sted

Møderne afholdes på vores kontorer i Aarhus og Hellerup:
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag

den
den
den
den

21.
24.
11.
14.

maj
maj
juni
juni

2013
2013
2013
2013

kl.
kl.
kl.
kl.

16.00
12.00
16.00
12.00

Tilmelding kan ske ved henvendelse til sekretær Dorte Jacobsen
på tlf. 87 46 49 00 eller på formuepleje.dk/mød-os.

UDGIVER:

Rådgivning og formidling:

selskaberne
Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C
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