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Aktiv styring

giver investorerne merafkast

Derfor virker
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Risikostyring
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Leder

Er din kapitalforvalter
en indtægt eller en udgift?
De seneste måneder har der verseret en
livlig debat i pressen om, hvorvidt flertal
let af de danske investeringsforeninger i
virkeligheden varetager investorernes eller
kapitalforvalterens/bankens interesser.
Forbrugerrådet har blandt andet
analyseret sig frem til, at medlemmerne i
investeringsforeningerne sidste år betalte
5,6 milliarder kroner i administrations
omkostninger. Det er 4 milliarder kroner
for meget, lyder konklusionen! Det er
især den såkaldte formidlingsprovision,
der alene udgjorde cirka 2,7 milliarder i
2012, som organisationen udpeger som
synderen. Resultatet er ifølge Forbrugerrådet, at danskerne bliver anbefalet de
dyre investeringsprodukter, som betaler
mest til bankerne.
”Gode, billige investeringsforeninger har
derfor ikke en chance,” lyder det.
Investeringsforeningsrådet anfører på
den anden side, at Investeringsforeninger –
som alle andre producenter – har brug for
at få distribueret sine varer til slutbruger
ne. Samtidig forklarer man, at investerings
foreningerne kun betaler den pris – det
formidlingshonorar – der er nødvendigt for
at få en god distribution.
Kun provision til den uvildige
Udover, at debatten i sig selv er relevant,
er et af de forhold, der muliggør den, at
EU-reglerne for finansielle produkter, det
såkaldte Mifid-direktiv, aktuelt er uklare
på området. Mifid-direktivet beskriver
således, at bankerne kun må modtage
provision ”i de tilfælde, hvor rådgivningen
eller anbefalingerne ikke påvirkes af, at
der betales provision”!
God og grundig rådgivning er helt
central forud for enhver investerings
beslutning, og er der åbenhed om for
retningsmodellerne, bør omkostningerne
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reelt set betyde mindre, idet alle investorer
har mulighed for at træffe deres valg på et
oplyst grundlag.

Det nye sort – skabsindeksering!
I forventning om et højere afkast på såkaldt
aktivt styrede investeringsforeninger er de
fleste investorer villige til at betale højere
omkostninger end for en investering, som
blot matcher et indeks (benchmark).
Næsten hver fjerde (23 procent) af de aktive
danske globale aktiefonde leverer reelt ikke
aktiv forvaltning, fremgår det af en analyse
fra Morningstar offentliggjort i april.
Analysen tager udgangspunkt i nøgle
tallet active share, der beskriver, hvor aktiv
en aktiefond reelt er. Active share måler
graden af aktiv styring af en aktieportefølje.
Jo højere active share, desto mere aktiv er
fonden i forhold til at sammensætte porte
føljen, så den afviger fra benchmark.
En investeringsforening, som påstår,
at den er passiv, skal helst have en lav
active share (tæt på 0 procent), og en aktiv
investeringsforening skal gerne have en
høj active share. Hvis en portefølje har en
active share under 60 procent, er den ikke
virkelig aktiv.
”De danske investeringsforeninger bør
lægge kortene på bordet og fortælle, om de
leverer den aktive formueforvaltning, som
kunderne rent faktisk betaler for.”

Professor på CBS, institut for finansiering,
Jesper Rangvid i Dagbladet Børsen 17. april 2013.

Udover at investorerne kan risikere
at betale for noget, de ikke får – det vil
sige den aktive styring – viser vores egen
undersøgelse, at forventningen om, at man
opnår et højere afkast, hvis man vælger
en aktivt styret investering, ikke indfries i
gennemsnit. Samtidig kan vi konkludere, at

kun 20 procent af de aktivt styrede investe
ringsforeninger, som investerer i globale
aktier, er i stand til at levere merafkast
efter omkostninger i forhold til bench
mark! Af analysen, som kan læses længere
inde i magasinet, fremgår det blandt andet,
at Formueplejes aktivt styrede aktieporteføljer har leveret et merafkast på 7,2
procent de seneste 12 måneder.
Fakta og fornuft
I Formuepleje har vi gennem 25 år forsøgt
at minimere de talrige interessekonflik
ter, som potentielt findes i den finansielle
branche og kapitalforvaltning især. Vi har
helt fravalgt at have indtjening fra handel
med værdipapirer og andre transaktioner,
fordi det blot påfører investorerne omkost
ninger. Da Formueplejeselskaberne blandt
andet betaler resultathonorar efter High
Water Mark-princippet (se faktaark), er
der jo netop en interesse i at holde investo
renes omkostninger lave.
Alle omkostninger er synlige – også på
rådgivningssiden, hvor vi ikke modtager
gebyrer eller tegningsprovisioner uden at
give dem videre til investorerne. Når dagen
er omme, tror jeg, alle investorer ønsker
at investere der, hvor de har tillid til deres
kapitalforvalter. Tillid til, at man kan opnå
et godt forhold mellem afkast og risiko
og tillid til, at den rådgivning, man får, er
værdiskabende for ens formueforhold og
opsparing. I sidste ende bør man som
investor kunne svare på, om ens kapitalforvalter er en indtægt eller en udgift.

Søren Astrup, direktør,
Formueplejeselskaberne

Formue
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Udgives af Formueplejeselskaberne
som aktionærorientering
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Udkommer

Fire gange årligt, 3. uge i kvartalet
Oplag

11.500 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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13%

om året i 25 år
24% i afkast det seneste år
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 1988-1/7 2013 har Formuepleje Safe leveret
13,2% i gennemsnitligt årligt afkast. I perioden fra 1/7 2012 til 1/7 2013
har Formuepleje Safe leveret 24,0 procent i afkast. Historiske afkast er
ikke garanti for fremtidige afkast.
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Nyheder
Populære
Formueplejedage i foråret

Formuepleje køber

Næsten 1100 navnenoterede aktionærer deltog i
forårets Formueplejedage, som blev afholdt over fem
dage i Aarhus, Vejle og København. I år kunne aktio
nærerne blandt andet høre om de flotte afkast, som
startede i 2012 og fortsatte ind i første halvår af
2013, samt hvad Formuepleje helt konkret gør sig
af overvejelser i forhold til risikostyring og vægtning
af forskellige aktiver i den enkelte kundes portefølje.
Derudover blev aktionærerne præsenteret for nogle
af de nye ansigter i Formuepleje og for de
udfordringer, det giver, når renten er tæt på nul.
Også fremtiden og de forandringer, Formuepleje
selskaberne står over for i forbindelse med omdan
nelsen til hedge- og kapitalforeninger for at skabe et
fremtidssikret investeringsmiljø, havde fået en
plads på programmet. Se eller gense foredragene og
download oplægsholdernes præsentationer på
formuepleje.dk. Du finder videoerne og de øvrige
materialer under fanen ”Artikler”.

Alfred Berg Danmark
Formueplejekoncernen har købt den danske kapitalforvalter Alfred Berg.
Købet indebærer en eksklusiv, gensidig distributionsaftale med de tidligere
ejere, BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP), som giver Formuepleje
mulighed for at tilbyde kunderne nye attraktive investeringsprodukter med
udgangspunkt i den enkeltes behov, men stadig i overensstemmelse med
Formueplejes værdisæt. Desuden bliver etableringen af de kommende kapi
talforeninger lettet, fordi Formuepleje som ny ejer af et investeringsforvalt
ningsselskab får adgang til viden og ekspertise, som Formuepleje ellers selv
skulle have opbygget. Købet har isoleret set ingen økonomisk betydning for
investorerne i Formueplejeselskaberne.

Dankortet sat til salg
Virksomheden Nets, der står for Dankortet, NemID og Betalingsservice, er sat
til salg. Tre af storaktionærerne, Danske Bank, Nordea og norske DnB Bank,
der tilsammen ejer mere end 50 procent af Nets, har hyret en rådgiver til at
forestå salget. Det forventes, at salget sker i løbet af foråret. Årsagen til salget
er, at udviklingen på betalingsformidlingsområdet peger i retning af, at de
enkelte pengeinstitutter selv udvikler individuelle løsninger til de mobile
platforme. Tiden er ved at løbe fra den ejerskabsstruktur, hvor ellers konkur
rerende pengeinstitutter ejer en virksomhed som Nets i fællesskab, vurderer
Børsen. Salget af Nets kan betyde, at det bliver dyrere for forbrugerne at
benytte Dankortet og Betalingsservice, men området overvåges tæt af både
regeringen og konkurrencemyndighederne.

Ekstraordinære generalforsamlinger
i Optimum og LimiTTellus
På generalforsamlingerne den 5. april blev bestyrel
sens forslag enstemmigt vedtaget, og det betyder, at
første skridt i retning af migrering til Investeringsfor
eningen Formuepleje er taget. Baggrunden for skiftet
er at tilpasse Formueplejeselskaberne den kom
mende EU-lovgivning, der forventes at træde i kraft
den 22. juli 2013. Som medlemmer i en investerings
forening vil investorerne få billigere handelsspread
ved køb og salg af beviserne samt mulighed for at
kunne sammenligne performance på deres investe
ring med konkurrerende investeringsprodukter.
Der er et stykke vej endnu, før migreringen er på
plads, men investorer vil løbende blive informeret
om processen og skal naturligvis godkende næste
skridt på kommende generalforsamlinger.
Formue // 3. kvartal 2013
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Nyheder
Systemråd
peger på to risici

Formuepleje
beskytter aktieafkastet
I slutningen af april havde Formuepleje
selskabernes aktieporteføljer opnået et af
kast på cirka 16 procent siden årsskiftet,
hvoraf de 3 procentpoint var et merafkast
som følge af aktieudvælgelsen foretaget af
CPH Capital. Formueplejes investeringsko
mite vurderede, at tidspunktet for at foretage
en strategisk afdækning af aktieporteføljen
mod store kursfald var rigtigt, og selskaberne
indgik dermed en slags forsikring via put-op
tioner, der skulle dække cirka 15 procent af
aktieporteføljen mod aktiefald på mere end
10 procent. Beslutningen skyldes en afvej
ning af det på det tidspunkt opnåede pæne
afkast og vores benhårde fokus på rettidig ri
sikostyring. I den forbindelse sagde direktør
for Formueplejeselskaberne, Søren Astrup:

”Helt konkret forsikrer vi en del af aktie
eksponeringen med finansielle forsikrings
instrumenter. Som ved en brandforsikring
kommer vi forhåbentlig ikke til at drage
nytte af vores aktieafdækning, men skulle
aktiemarkedet komme i en situation, hvor
kraftige kursfald indfinder sig, vil aktionæ
rerne i Formueplejeselskabernes aktieporte
føljer kunne opleve en positiv afkasteffekt
af forsikringen.”
Siden slutningen af maj er aktierne
faldet forholdsvist meget og også mere,
end Formuepleje havde forventet. Det har
haft den positive effekt, at de indkøbte
put-optioner er steget i værdi, og de har
dermed leveret positivt afkast til Formue
plejeselskaberne.

Regeringen har etableret Det Syste
miske Risikoråd, der har til opgave
at advare mod finansielle bobler, der
kan føre til en ny finanskrise. Rådet
med nationalbankdirektør Lars
Rohde som formand har afholdt
første møde og har allerede identi
ficeret to risikofaktorer. Den ene er,
at regeringen hurtigst muligt skal
implementere kravene til de største
finansielle institutter, der er udpeget
som systemisk vigtige. Den anden
risikofaktor er, at danskernes rela
tivt høje gæld udgør en større trus
sel mod økonomien. ”Der er en sam
menhæng mellem gældsætningen,
boligpriserne og beskæftigelsessitu
ationen, som vi skal have under
søgt,” siger Lars Rohde til Berlingske
Business.

Globus er fusioneret med CPH Capital Globale Aktier
Formuepleje Invest Globus er fusioneret
med CPH Capital Globale Aktier. Det bety
der, at alle medlemmer i Formuepleje In
vest Globus pr. 17. maj har fået ombyttet
værdien af deres investeringsbeviser med
en tilsvarende værdi af investeringsbevi
ser i CPH Capital Globale Aktier i forhol
det 1:0,978781. 100 investeringsbeviser i
Globus er altså ombyttet til 97 investe
ringsbeviser, og den overskydende værdi
af 0,8781 investeringsbeviser er udbetalt
til depotets afkastkonto. Restbeløbet op
fattes som et salg og skal derfor beskattes
i henhold til gældende skatteregler.
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Baggrunden for fusionen er, at formuen
i Formuepleje Invest Globus er på et
niveau, som på længere sigt ikke er til
strækkeligt til at kunne opnå den ønskede
diversitet i afdelingens investeringer.
En fusion med CPH Capital Globale
Aktier kan sikre en omkostningseffektiv
risikospredning og porteføljepleje samt
administrationsomkostninger på et
tilfredsstillende niveau.
Kontakt sekretariatet på 87 46 49 00
eller info@formuepleje.dk, hvis du har
spørgsmål til fusionen, skattemæssige
problemstillinger eller lignende.

Ekstraordinære
generalforsamlinger
12. juni blev der holdt ekstraordi
nære generalforsamlinger i Formue
pleje Pareto, Safe, Epikur, Penta,
Fokus og Merkur, hvor bestyrelsens
forslag om ændring af vedtægterne
blev vedtaget. Det betyder, at ved
tægterne nu helt eksplicit sætter
ekstra fokus på risikostyringen i
Formueplejeselskaberne, og derud
over fik bestyrelserne bemyndigelse
til at stille de nødvendige regaran
tier på 25 millioner kroner for hvert
af Formueplejeselskaberne, så de
hver for sig kan begynde at stifte de
respektive hedgeforeninger/kapital
foreninger. Når hedgeforeningerne
er oprettet, vil der blive indkaldt til
nye ekstraordinære generalforsam
linger. Her vil det videre forløb i
migreringsprocessen blive fastlagt.

8 gode råd fra Warren Buffet
Den amerikanske storinvestor Warren Buffett har i mange år haft succes med
investeringer gennem sit selskab Berkshire Hathaway, som Formueplejeselskaberne
også har investeret i. Her er udvalgt otte eftertænksomme citater, som han gennem
tiden er kommet med.
1. Invester aldrig i et selskab, som du ikke
forstår.
2. Regel nummer 1: Tab ikke penge.
Regel nr. 2: Glem ikke regel nummer 1.
3. Det tager 20 år at opbygge et godt
navn, men det tager fem minutter at
ødelægge det. Det ændrer din adfærd, hvis
du altid har dette i baghovedet.
4. Dagens investorer tjener ikke penge på gårs
dagens gevinster.

5. Pris er, hvad du betaler. Værdi er, hvad du får.
6. At kunne sidde i skyggen skyldes, at nogen
plantede et træ for mange år siden.
7. Invester kun i aktiver, som du med glæde
vil eje, selvom aktiemarkederne lukkede de
næste ti år.
8. De fleste interesserer sig for aktier, når alle
andre gør det. Men det rigtige tidspunkt at
investere i aktier er, når ingen andre gør det.
At gøre som alle andre, gør dig ikke rig.

To nye senior formuerådgivere i Formuepleje Øst
1. juni startede Henrik Iwersen og
Søren Nielsen som senior formuerådgi
vere i Formuepleje Hellerup. Henrik har
gennem 25 år beskæftiget sig med aktie
handel og rådgivning af private og insti
tutionelle kunder. Senest har han været
investerings- og pensionschef i Forstæ
dernes Bank og formuerådgiver i Spar
Lolland med fokus på rådgivning over for
formuende kunder, og han glæder sig til
samarbejdet med Formueplejes kunder:
”Jeg kan godt lide at arbejde med
mennesker, og det bliver spændende at
rådgive dem i forhold til deres økonomi
ske behov om investering, pension, skat,
realkreditlån og anden finansiering,”
siger han.

Søren Nielsen har i sin 29 år lange karri
ere i den finansielle sektor blandt andet
siddet som kapitalforvaltningschef i Lån
& Spar Bank og som kundechef i Gudme
Raaschou Asset Management. De seneste
12 år har han rådgivet institutionelle og
private investorer omkring opbygning af
porteføljer og valg af risiko.
”Jeg glæder mig til at bidrage til den
proces, der allerede er rigtig godt i gang,
med at udvikle Formuepleje yderligere
til gavn for kunderne.” Han tilføjer:
”I samarbejde med investorerne vil vi
optimere risiko- og afkastmuligheder på
hele porteføljen, så vi også er i stand til
at rådgive om andet end Formuepleje
selskaberne.”

Henrik Iwersen
senior formuerådgiver

Søren Nielsen
senior formuerådgiver
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Aktiestrategi

Aktiv styring giver
investorerne merafkast
Aktiv styring af Formueplejeselskabernes aktieporteføljer har det seneste år
givet investorer 7,2 procentpoint i merafkast efter omkostninger.
Nøje udvælgelse af
de bedste aktier og
aktiv styring
er hemmeligheden
bag merafkastet.
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Af Otto Friedrichsen, aktiestrateg, Formuepleje // otto.friedrichsen@formuepleje.dk

Hen over foråret har et af temaerne i den finansielle debat været
graden af aktiv styring i danske investeringsforeninger. Formuepleje
selskaberne forfølger en aktiv styring i aktieporteføljen, for det er et
redskab til at sikre et højt merafkast til vores investorer. Sammenligne
lige investeringsforeninger og investeringsselskaber markedsfører sig
på at have en aktiv styring af porteføljepositionerne, men flertallet
skaber i modsætning til Formueplejeselskaberne ikke merafkast.
Formueplejeselskabernes aktieportefølje styres aktivt
Diskussionen i medierne har i høj grad været præget af fokus på aktiv
styring af porteføljen samt omkostningsniveauet i de enkelte fonde.
Selvfølgelig er der en problematik i, at en fond markedsfører sig som
en aktivt styret portefølje, men som ved nærmere eftersyn og målt ved
Active Share* i stedet kan betegnes som en indeksfond. Dette betyder,
at investor betaler omkostninger svarende til en aktivt styret fond,
men investor har reelt købt en simpel fond, der burde være væsentligt
billigere i konstruktionen.
Men en høj aktiv styring bør ikke være et mål i sig selv. Aktiv styring
bør kun være et mål til at realisere et merafkast i forhold til det gene
relle marked. Den aktieportefølje, der indgår på tværs af alle Formue
plejeselskaberne, er aktivt styret. Formuepleje har en klar forventning
om, at de ressourcer, der bruges på at identificere attraktive aktie
investeringer, skal resultere i et merafkast i forhold til det generelle
marked. En af de vigtigste grunde til, at Formuepleje sidste sommer
investerede i CPH Capital, der i dag håndterer aktieudvælgelsen, var
netop at opnå en endnu stærkere aktieudvælgelse og dermed et højere
merafkast til investorerne.

Godt merafkast
Høj aktiv styring og lav relativ risiko er alt sammen fint – men hvad
med afkastet? Afkastet, og herunder specielt afkastet ud over markeds
afkastet kaldet merafkastet, er resultatet af den aktive styring og bør
derfor også indgå i den verserende debat. I figuren på side 10 vises fon
denes merafkast, altså afkastet ud over det afkast markedet som hel
hed har genereret, samt fondenes Active Share. Figuren på næste side
viser med andre ord, hvor aktivt styret den enkelte fond har været
(vandrette akse), og hvad denne aktive styring har resulteret i målt på
merafkast. Som det klart fremgår, har Formuepleje LimiTTellus leveret >>

Den aktieportefølje, der indgår på
tværs af alle Formueplejeselskaberne,
er aktivt styret af CPH Capital.
Formuepleje købte sidste sommer
CPH Capital for at opnå en stærkere
aktieudvælgelse og dermed et højere
merafkast til investorerne.
Formue // 3. kvartal 2013
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et markant merafkast på 7,2 procentpoint
over de seneste 12 måneder. Som det også
ses, er det generelle billede uklart. Man
burde forvente, at jo mere aktivt styret en
fond var, desto højere ville det realiserede
merafkast også være – gennemsnitligt har
det været 2,0 procentpoint lavere end mar
kedsafkastet. En statistisk analyse viser,
at der kun er en forklaringsgrad på sam
menhængen på 2 procent, hvilket betyder,
at der ingen valid sammenhæng er mellem
graden af aktivstyring og merafkast inden
for IFR-kategorien Globale Aktier.
Ud af de 40 aktivt forvaltede fonde, der
indgår i analysen, har blot hver femte for
mået at generere et positivt merafkast
efter omkostninger.

Merafkastet skyldes
investeringsprocessen
Baggrunden for, at Formueplejeselska
bernes aktieportefølje opnår et højt meraf
kast ved at benytte en aktiv styring af aktie
porteføljen, skyldes i høj grad en meget
systematisk investeringsproces. Investe
ringsprocessen er opskriften eller metoden
for, hvordan aktierne finder vej ind i
porteføljen. CPH Capital, der er en del
af Formuepleje og aktieteamet bag
Formueplejeselskabernes aktieportefølje,
følger en systematiseret process som er
forfinet løbende.

Udvælgelsen af selskaber
Aktiemarkedet består af et stort antal
selskaber. Ud fra disse skal der vælges
omkring 60 selskaber til Formuepleje
selskabernes aktieporteføljer. Udvælgelsen
tager udgangspunkt i kvantitative screen
inger, hvor der søges blandt alle selska
berne efter attraktivt værdiansatte kvali
tetsselskaber. Screeningen identificerer en
bruttogruppe, hvorefter den enkelte porte
føljemanager med sine spidskompetencer
analyserer selskaberne ud fra en prædefineret grundskabelon.
Når selve analysen er foretaget, præsen
teres den for et Investment Board, der
beslutter køb eller salg ved bestående sel
skaber. Ved at lade en komite foretage den
egentlige beslutning sikres det, at den
enkelte porteføljemanager ikke overser
vigtig information.
10
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Kilde: Morningstar, Investerings Forenings Rådet (IFR) og Formuepleje.
Note: Formuepleje LimiTTellus består af 100 procent aktier og benyttes som mål for den aktieportefølje der indgår
på tværs af alle Formuepleje selskaberne. Kilder: Morningstar og IFR.
Alle afkast er efter omkostninger.

Komiteen udfordrer analysen gennem
spørgsmål, og der bliver fulgt op, indtil
investeringscasen er klarlagt. Først herefter
tages der en beslutning.
Risikostyring
Styringen af porteføljens risiko går i meget
høj grad ud på at overvåge og identificere
faktorer eller områder, der bidrager med
risiko til den samlede porteføljerisiko.
Målsætningen er at minimere faktorrisici
og dermed koncentrere porteføljens risiko
bidrag fra selskaberne. Det betyder med
andre ord, at porteføljerisikoen ikke kom
mer fra en bevidst over- eller undervægt af
lande, regioner, valutaer, sektorer, indu
strier og så videre, men derimod fra valget
af visse selskaber frem for andre.

*Active Share
Active Share er et nøgletal, der måler graden af
aktiv styring af aktieporteføljen. Nøgletallet kan
antage værdier fra 0-100 procent. En Active
Share på 0 procent betyder, at aktieporteføljen
har fuldstændigt samme sammensætning som
det markedsindeks, der danner bag grund for

Dygtighed skaber merafkast
Aktiv styring af en portefølje er ikke et mål
i sig selv. Derimod er målet, at resultatet af
den aktive styring leverer et positivt mer
afkast. Uden merafkast over en længere
periode er der jo ingen grund til at vælge
en aktivt styret portefølje – så hellere blot
købe en indeksfond, der følger markedet
slavisk uden mulighed for at opnå et mer
afkast. Formueplejeselskabernes aktiepor
tefølje er aktivt styret, fordi vi tror på og
kan dokumentere, at vi over tid kan skabe
et fornuftigt merafkast til investorerne.
En disciplineret investeringsproces og
dygtige og erfarne porteføljemanagere hos
CPH Capital er rygraden i denne målsæt
ning og skal være medvirkende til, at
målsætningen indfries på lang sigt.

porteføljens benchmark. Omvendt betyder
en Active Share på 100 procent, at der ikke
er noget overlap mellem aktieporteføljen og
benchmarket. Aktieporteføljen er med andre
ord sammensat af selskaber, der ikke indgår
i benchmarket.
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Aktiemarkedet

Aktierne skal kunne bære sig selv
De seneste 12 måneder er aktiekursstigninger blevet trukket af pengeudpumpninger
fra verdens største centralbanker. De markante pengepolitiske stimulanser har haft til
formål at trække den globale vækst i gang og via den øgede omsætning at skabe positiv
udvikling i selskabernes indtjening.
Af Otto Friedrichsen, aktiestrateg, Formuepleje // otto.friedrichsen@formuepleje.dk

Verdens centralbanker og herunder
specielt den amerikanske har gennem en
årrække forsøgt at sætte gang i den økono
miske vækst gennem diverse stimuliprogrammer. Over det seneste år har de tre
største centralbanker fra Europa (ECB),
USA (FED) og Japan (BOJ) alle iværksat til
tag, der hver især har været baggrund for
den meget positive udvikling, vi har set på
aktiemarkederne som helhed.
Senest har den amerikanske centralbank
meldt ud, at den ser økonomien i god
gænge og signaleret, at stimuliene vil blive
nedtrappet i takt med, at udviklingen
bekræftes. Aktiemarkedet skal nu til at
stå på egne ben. Formuepleje forventer, at
selskaberne kan klare denne udfordring
og over tid vil kunne registrere en stigende
efterspørgsel, hvilket vil resultere i en for
nuftig indtjeningsfremgang. På trods af den
uro, aktie- og obligationsmarkederne har
oplevet siden midten af maj, fastholder vi
vores aktieandel.

Europa
I Europa holdt centralbankdirektør
Mario Draghi i juli sidste år sin berømte
tale, hvor han lancerede lånefaciliteten
OMT rettet mod de kriseramte sydeuropæi
ske lande og forsikrede markedet om, at
dette ville være nok til at stabilisere gælds
situationen i Euroland.

af de sydeuropæiske lande indtil videre
har benyttet sig af lånefaciliteten.
Tiltagene fra ECB var dermed primært
risikoreducerende.

USA
I USA fulgte man i september efter med
yderligere opkøb af stats- og realkreditobli
gationer i markedet for op til 85 milliarder
dollar om måneden. Hensigten var og er
fortsat at stimulere økonomien til stigende
forbrug og investeringer gennem fasthold
else af de lave renter. En sekundær effekt
var samtidig, at afkastpotentialet ved tradi
tionel obligationsinvestering qua de meget
lave renter blev reduceret kraftigt. Et fak
tum, der fik obligationsejere til at bevæge
sig længere ud ad risikokurven, hvilket
resulterede i større efterspørgsel af aktier
og dermed stigende aktiekurser.

Japan
Den japanske centralbank fulgte ved års
skiftet efter den amerikanske og annonce
rede intentioner omkring fremtidig accele
rering af obligationsopkøb. Samtidig
hævede man målsætningen for inflationen
fra 1 til 2 procent for at tillade økonomien
større selvstændigt råderum, hvis den
japanske vækst skulle accelerere.
Centralbankerne øger tilliden
Tiltagene fra centralbankerne har øget
investorernes tillid til, at man over tid vil
kunne opleve en acceleration i den økono
miske vækst. At det primært er tillid, der
har trukket markedet, kan registreres af
aktiemarkedets prissætning.
P/E-nøgletallet er en måde at værdian
sætte aktiemarkedet på. P er prisen på
markedet, mens E er indtjeningen på

Est. P/E
15,5

S&P 500, ESTIMERET P/E (1 ÅR)

Kilde: Formuepleje, Bloomberg									
15,0

14,5
Gennemsnit 7 år
14,0

13,5

”The ECB is ready to do whatever
it takes to preserve the euro. And
believe me, it will be enough.”

Gennemsnit 3 år
13,0

12,5

Mario Draghi

Lanceringen af lånefaciliteten samt reto
rikken fra ECB gjorde, at de sydeuropæiske
renter faldt kraftigt tilbage uden, at nogen
12
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markedet. Man holder således prisen på mar
kedet op mod indtjeningsgenereringen i mar
kedet. Jo dyrere markedet er, desto mere beta
ler man for den indtjening, markedet genererer.
Af figuren fremgår det, at prissætningen er
steget ganske kraftigt siden sommeren 2012.
Prisen er steget, uden at den underliggende
indtjening har kunnet fastholde den lave pris
sætning. Centralbankerne har med andre ord
øget tilliden til markedets fremtidige indtje
ningsevne, hvilket har sendt prisen op.

Ny fase er startet
Med de seneste udmeldinger fra den ameri
kanske centralbank omkring en fremtidig ud
fasning af det igangværende stimuli-program
ser vi nu konturerne til en ny markedsorden.
De amerikanske rente- og aktiemarkeder vil i
fremtiden ikke opleve samme intervention fra
centralbanken, hvis økonomien som forventet
vil vise fortsat bedring.
For aktiemarkedet betyder det, at man nu
er i en transitionsperiode, hvor den tidligere
drivkraft givet ved interventionen fra central
banken skal afløses af en bedring i virksom
hedernes fundamentale forhold, herunder spe
cielt omsætningen og indtjeningen. Denne
forbedring er ikke set i første kvartal, hvorfor
de kommende kvartaler bliver afgørende for
udviklingen af aktiemarkedet.
De seneste ugers kursfald på de globale
aktiemarkeder skal blandt andet ses i dette
perspektiv. Man har ikke set den omsætnings
vækst og fremgang i selskabernes indtjening,
der kan overtage effekten af centralbankens
rolle, samtidig med at nøgletal fra Kina har
øget frygten for en fortsat vækstafmatning i
regionen. Vi befinder os i transitionsperioden,
hvor længden afgøres af selskabernes funda
mentale fremskridt. Usikkerheden er steget

som følge af centralbankens paradigmeskifte
samt problematikken i Kina, hvilket har gjort,
at investorerne har reduceret deres risiko.

Bedring efterlyses
Vi har siden sidste efterår gjort opmærksom
på, at aktiemarkedet ikke blev drevet af den
underliggende indtjening, men i høj grad af
verdens centralbanker. Vores forventning er,
at den fremgang, vi har set i blandt andet den
amerikanske økonomi, herunder på arbejdsog boligmarkedet, over tid vil forplante sig til
en bedring i efterspørgslen. Denne efterspørg
selsfremgang vil drive en omsætningsvækst,
der igen vil trække en ganske kraftig indtje
ningsfremgang på grund af virksomhedernes
intense fokus på omkostninger over de seneste
år. Skulle omsætningsvæksten mod forvent
ning ikke indtræffe over de kommende kvar
taler, vil centralbanken i USA igen kunne træde
til og understøtte amerikansk økonomi – gan
ske som det blev kommunikeret ved det sene
ste rentemøde.

Bund under udviklingen
Aktiemarkedet befinder sig i en situation, hvor
der forventes at være bund under udviklingen.
Enten kommer væksten, som centralbankerne
satser på, og det vil få aktierne til at stige.
Eller også kommer udviklingen kun svagt,
og centralbankerne vil blive ved med at støtte
markederne.
Risikoscenariet er selvfølgelig, hvad der sker,
hvis væksten ikke indtræffer, og markedet sæt
ter spørgsmålstegn ved den amerikanske cen
tralbanks massive balance. Formuepleje har en
klar forventning om, at væksten gradvist kom
mer, og at centralbankerne formår at trække sig
nænsomt tilbage og overlade økonomierne til et
selvbærende moderat opsving.
Formue // 3. kvartal 2013
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Rådgivning

Formuepleje som
professionel
sparringspartner
Formuepleje tilbyder større investorer med mere
end 5 millioner kroner i investerbar formue adgang
til uafhængig rådgivning, der sikrer den optimale
forvaltning af formuen.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Formuepleje har to store hovedaktiviteter.
Den vigtigste er at levere attraktive investe
ringer til investorerne via vores Formuepleje
selskaber og investeringsforeninger med
det bedst mulige afkast i forhold til den valgte
risiko. Men den anden aktivitet er den største
målt på medarbejdere, og den omfatter per
sonlig rådgivning over for kunder med større
formuer. Aktuelt er 12 senior formuerådgivere,
som alle har mere end 20 års erfaring med
rådgivning af formuende private, selskaber og
fonde, beskæftiget med individuel rådgivning
af et stort antal kunder over hele Danmark.
Det særlige ved at være kunde hos Formue
pleje er, at rådgiverne er kundens garant for, at
de grundlæggende værdier, som Formuepleje
står for, føres ud i livet. Her lægger vi vægt på,
at Formuepleje ikke tjener penge på kurtager,
tegningsprovisioner, kursskæring med mere,
og at vores rådgivning er langsigtet med
det klare mål at bevare og øge formuer.
Desuden prioriterer vi, at kunden og
Formuepleje har sammenfaldende interesser
i at skabe det bedst mulige afkast. Yderligere
er vores omkostningsstruktur helt trans
parent, og vi har ingen formidlingsprovisioner.
Claus Richardt Holm er Director, Sales and
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Clients hos Formuepleje i Hellerup, og han
sammenfatter fordelene:
”Vi har ingen andre interesser end at levere
den bedst mulige investeringsrådgivning til
vores kunder med udgangspunkt i kundens
behov. Vi har en klar og ensrettet interesse i at
være en aktiv medspiller i den vigtige opgave,
det er, at investere kundernes formue bedst
muligt, afdække den rigtige risikoprofil og fast
lægge den tilsvarende investeringsstrategi og
afkastforventning.”
Behovsanalyse
Claus Richardt Holm fortæller, at selve råd
givningsprocessen omkring kunden indledes
ved, at der holdes et helt uforpligtende møde,
hvor målet er at afstemme forventningerne og
afdække grundlaget for et samarbejde.
”På mødet fortæller vi om vores investe
ringskoncept og giver indblik i den måde, vi
rådgiver på. Kunden fortæller om sin situation,
behovet for rådgivning og forventninger til
afkast. En central del af mødet handler om
at drøfte kundens opfattelse af sin reelle
risikoprofil. Det vil sige den risiko, som
kunden er tryg ved i både gode og
dårlige tider.”

Der holdes et helt
uforpligtende
møde med kunden,
hvor målet er at
afstemme
forventninger og
finde ud af, om der
er grundlag for et
samarbejde.
Claus Richardt Holm,
Director, Sales and Clients

Rådgivningsmøde
Hvis der er basis for et samarbejde, aftales
et nyt møde, hvor der gås i dybden med
rådgivningen, og hvor rådgiveren præsen
terer kunden for helt konkrete investe
ringsforslag. Her er det vigtigt at slå fast,
at der ikke er tale om, at kunden skal
skifte bank.
”Faktisk kan kunden bruge Formuepleje
som en uafhængig rådgiver og sparrings
partner, der kobles ovenpå den kunderela
tion, der i forvejen er til pengeinstituttet,”
siger Claus Richardt Holm.
Porteføljeaftalen
Er der enighed om et samarbejde, er
næste fase at beslutte samarbejdsformen.
En mulighed er en rådgivningsaftale,
som indebærer, at vi tager kontakt, når vi
vurderer, om en omlægning af investe
ringerne vil være fordelagtig for kunden.
Men i sidste ende er det kunden, der tager
beslutningerne.
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Rådgivning
Rådgivningsprocessen for en ny kunde hos Formuepleje indledes med et uforpligtende møde.
Besluttes det at samarbejde, analyseres kundens formueforhold og en ny optimal portefølje
foreslås. Dokumenter udarbejdes og underskrives. Der aftales rapportering, løbende kontakt
samt fremtidig mødefrekvens.

Formueanalyse og
investeringsstrategi

Indledende møde

>>

”Faktisk er det mest optimale for
begge parter en porteføljeaftale, som
betyder, at Formuepleje inden for
klare investeringsrammer har fuld
magt til at gennemføre handler på
kundens vegne. Det er en fordel for
de kunder, der hellere vil bruge de
res tid på andre aktiviteter end at
passe og pleje deres investeringer,”
forklarer Claus Richardt Holm.
Han understreger, at en fuld
magtsaftale ikke er et carte blanche
til at handle løs med Formueplejeak
tier, men fuldmagten giver os mulig
hed for aktivt at vælge, hvilke aktiv
klasser pengene skal investeres i
med henblik på at give det bedst mu
lige langsigtede afkast inden for de
aftalte rammer.
Den optimale portefølje
Formuepleje mener det alvorligt, når
vi siger, at vi arbejder efter at tage
udgangspunkt i kundens behov.
Naturligvis tilbyder vi vores egne
investeringsløsninger, men i sam
mensætningen af den nye portefølje
indgår der så godt som altid andre
aktivklasser end Formueplejeaktier
og egne investeringsforeninger.

Porteføljeaftale
Løbende kontakt

Rapportering

”Målet er at sammensætte
den optimale portefølje for
kunden med den rigtige risiko og
det bedst mulige forventede afkast.
Det betyder helt logisk, at en del af
de bestående investeringer som re
gel bibeholdes, hvis de passer ind i
kundens krav til likviditet, afkast og
risiko. Vi har en kritisk, men også
konstruktiv holdning til investerin
ger, og vi anbefaler alene det, der
tjener kundens interesser bedst
på langt sigt,” siger Claus Richardt
Holm.
Personlig rådgiver
Når den nye portefølje er på plads,
aftales den løbende rapportering
og fremtidige mødefrekvens med

Formuepleje Premium
Formuepleje har et særligt rådgivningskoncept, Premium, der er målrettet investorer med mindst 5 millioner kroner i investerbar formue.
Formuepleje Premium giver adgang til detaljerede kvartalsrapporter,
eksklusive investeringsseminarer, udvidet formuerådgivning samt
personlig senior formuerådgiver. Yderligere er der mulighed for at
deltage i særlige VIP-arrangementer.
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senior formuerådgiveren, som
er kundens personlige rådgiver,
der i princippet kan kontaktes
døgnet rundt.
”Det er vigtigt for kunderne at
have adgang til en kompetent råd
giver, som har et indgående indblik i
kundens formueforhold. Rådgive
rens opgave er at formidle investe
ringsforslag og skabe overblik om
kring den valgte formueforvaltning.
Efterfølgende vil vores kapitalforvaltere levere de bedst mulige
risikojusterede afkast til kunden,”
slutter Claus Richardt Holm.

Formuepleje Øst

udvider – markant
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Formuepleje oplever stærk fremgang og
stigende efterspørgsel af rådgivning.
Også i København er der medvind, og
rådgiver-teamet udvides nu yderligere
med ansættelsen af tre nye rådgivere. Der
med er der efter sommerferien i alt seks
rådgivere på Formueplejes kontor i Køben
havn, Hellerup.
Ved årsskiftet blev afdelingen i Køben
havn revitaliseret med ansættelsen af
Director of Client Portfolios og leder af kon
toret, Henrik Franck, samt Director, Sales
and Clients, Claus Richardt Holm.
Sammen med senior formuerådgiver
Peter Goldschmidt har de i løbet af vinteren
og foråret fået så travlt med bestående og
nye kunder, at det har været nødvendigt
med forstærkninger.
To nyansatte
Den 1. juni begyndte to nye senior
formuerådgivere, Henrik Iwersen og Søren
Nielsen, derfor deres arbejde med at

servicere kunderne. Henrik Iwersen har
stor erfaring fra blandt andre Forstæderens
Bank og Finansbanken med rådgivning
over for formuende kunder. Søren Nielsen
kommer som kundechef i Gudme Raaschou,
hvor han ligeledes har omfattede erfaring
med investeringsrådgivning.
”Vi har et rigtig stærkt hold, der råder
over stor erfaring med bred spændvidde
inden for investering og formuerådgivning.
Vi er stadig i en vækst- og opbygningsfase,
og har travlt med at servicere de mange be
stående og nye kunder, der hele tiden efter
spørger rådgivning,” siger Henrik Franck.
Han tilføjer, at der kommer endnu en ny
medarbejder til august, og at det bestemt
ikke er slut med ansættelser.
”Vi holdt i juni et stort succesfuldt arran
gement for potentielle kunder, som vi for
venter at gentage for en ny kreds i slutnin
gen af september. De reaktioner, vi har fået,
peger entydigt på, at der stadig er et stort
behov for at rådgive om Formueplejes

særlige investeringskoncepter med
udgangspunkt i vores stærke værdier om
uafhængighed, transparens og sammen
faldende interesser med kunderne,”
forklarer Henrik Franck.

Nye lokaler
De mange nye kollegaer betyder, at
Formuepleje i Hellerup flyttede ind i nye
lokaler i juni, men dog stadig i samme
bygning. Det åbnede desuden plads for, at
de cirka 10 ansatte i datterselskabet
CPH Capital kan flytte ind lige ved siden af.
Derudover er der plads til en større gruppe
medarbejdere fra Alfred Berg, som Formue
pleje købte for nyligt. Alt i alt vil der være
cirka 30 ansatte i Formueplejes lokaler
på Tuborg Havnevej 19 i Hellerup ved
udgangen af året.
”Jeg glæder mig meget til at have både
kollegaerne fra CPH Capital og Alfred Berg
tæt på. Det giver en mulighed for daglig
vidensudveksling og sparring, der kan være
til fordel for vores kunderådgivning,” siger
Henrik Franck.
Han opfordrer alle nye og bestående
kunder til at kigge forbi til en kop kaffe og
se de nye præsentable lokaler.

Det nye rådgiverhold i Hellerup. Fra venstre: Henrik Iwersen, Henrik Franck,
Søren Nielsen, Claus Richardt Holm og Peter Goldschmidt. I baggrunden ses
den bygning, som Formuepleje Hellerup har kontor i.
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Pengepolitik

Pengeindsprøjtning
virker ikke
Centralbankerne har åbnet deres pengetanke på vid gab
for at stimulere væksten, men bankerne har indtil videre
bremset festen, så pengene stort set ikke kommer i omløb.
Af Erik Bech, formueforvalter, Formuepleje // erik.bech@formuepleje.dk

De vestlige centralbanker er i gang med
verdensøkonomiens største eksperiment.
De har åbnet op for værktøjskassen med
mange utraditionelle tiltag for at stimulere
økonomierne ovenpå finans- og gældskrisen.
I første omgang har de sænket de officielle
renter til rekordlave niveauer, men det har
ikke været nok at skrue på renteknappen.
Derfor har centralbankerne været tvunget til
at bevæge sig ud på nyt og ukendt territorium
for at understøtte væksten med markante
pengeudpumpninger. Det skyldes i høj grad,
at bankerne har været vingeskudt ovenpå
finanskrisen, og derfor har nedbragt deres
samlede udlån samtidig med, at de har skruet
kraftigt ned for risikovilligheden. Bankerne
har derfor i et vist omfang været en stopklods
for, at de traditionelle tiltag fra centralbank
erne har kunnet slå fuldt igennem.

Pengeudpumpninger i stor stil
Derfor har centralbankerne søgt andre veje i
form af massive pengeudpumpninger. Figur 1
på side 20 viser udviklingen i den amerikanske
og den europæiske centralbanks balance, som
begge er vokset eksplosivt. I USA har central
banken købt store poster af amerikanske obli
gationer for at presse markedsrenterne ned.
Derved kommer der flere penge i omløb, fordi
centralbanken køber obligationer med nye
penge. Den europæiske centralbank har hjulpet
de europæiske banker ved at tilbyde dem
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ubegrænsede lån i en periode på op til tre år,
og det har hjulpet på likviditeten i bankerne.
Når bankerne får kontanter, håber centralban
ken, at bankerne vil bruge nogle af pengene til
at låne ud til reale investeringer, der kan sætte
gang i væksten.

Bankerne låner ikke ud
Desværre har det ikke været tilfældet.
Bankerne holder igen med at låne ud, hvilket
fremgår af figur 2 på side 20, der viser væk
sten i banklån fra europæiske banker. Her har
der de seneste år generelt været faldende
vækst på trods af, at bankerne har fået masser
af penge fra centralbanken. Det skyldes blandt
andet, at bankerne skal forøge deres solvens
for at leve op til skrappere regulering, der er
indført i kølvandet på finanskrisen. Det bety
der, at bankerne føler sig tvunget til at ned
bringe deres balance, og derfor er de ikke inte
resserede i at låne penge ud. Samtidig spiller
den længerevarende recession i Euroland også
ind, da det påvirker virksomhederne og for
brugerne negativt, og derfor bliver bankerne
også mere forsigtige med at låne ud. Det har
den konsekvens, at det i endnu højere grad er
vigtigt at være et godt papir, hvis der er behov
for at låne penge, og flere virksomheder væl
ger at polstre sig med likviditet på bekostning
af investeringer. Forbrugerne er ramt på selv
tilliden, i mange europæiske lande tordner
arbejdsløsheden op, og det er med til at skabe >>
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usikkerhed. De fleste politikere i
Europa maner til besindighed med
offentlige besparelser for at få styr
på underskuddet og få nedbragt den
høje gældsbyrde. Forbrugerne
holder igen med at bruge penge, når
de hele tiden bliver mindet om, at
økonomierne har det skidt.

Mekanismen virker ikke
Kort sagt låner bankerne ikke penge
ud, virksomhederne er tilbagehol
dende med nye investeringer, og for
brugerne bruger færre penge. Det
betyder, at den europæiske central
banks mission indtil videre ikke er
lykkedes særligt godt, som illustre
ret i figuren på modsatte side. For
Figur 1

Udvikling i den amerikanske og europæiske
centralbanks balance
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Figur 2

Årlig vækst i udlån fra europæiske banker
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selvom centralbanken har pumpet
en masse penge ud til bankerne, er
disse penge ikke kommet videre i
systemet, og væksten er udeblevet.
Bankerne har typisk sat pengene ind
på deres konto hos centralbanken el
ler købt korte obligationer. Nogle af
bankerne er også begyndt at betale
lån tilbage til centralbanken igen, og
derfor er centralbankens samlede
balance, som det fremgår af figur 1,
faldet i løbet af de de seneste par
måneder. Centralbankens traditio
nelle håndtag med pengeudpump
ning virker altså ikke i øjeblikket, for
virksomhederne og forbrugerne har
stort set ikke haft adgang til pen
gene. Centralbanken har dog for
mået at presse især de korte renter
helt i bund, og derved har de sørget
for, at det ikke er interessant at have
penge stående i banken. Nulafkastet
giver et øget incitament for at bruge
penge på enten forbrug eller investe
ringer, og dermed håber central
banken indirekte, at der bliver skabt
mere aktivitet.
Den amerikanske model
Den amerikanske centralbank har
valgt en lidt anden model med
enorme obligationsopkøb for at
springe over bankerne. Formålet
med opkøbene af obligationer er at
holde renterne lave, og derved sti
mulere lysten hos virksomhederne
til at låne til nye investeringer, hvil
ket kan være med til skabe nye ar
bejdspladser. Den amerikanske cen
tralbank har også købt store mæng
der af amerikanske realkreditobliga
tioner, hvor formålet er at gavne
boligmarkedet. En lav rente gør det
billigere at købe et nyt hus, og der
ved understøttes boligpriserne. I
USA har effekten af pengeudpump
ningen tilsyneladende været lidt
større, for arbejdsløsheden har væ
ret faldende, og huspriserne er ste
get med cirka 10 procent det seneste
år. Der er dog også flere forskellige
finansieringskilder i USA, så virk
somheder og private er i mindre
grad tvunget til at gå ned i banken,

hvis de skal låne penge. Det betyder,
at væksten i USA i forhold til Europa
er mindre afhængig af, om bankerne
låner penge ud.

Uhensigtsmæssig omfordeling
Der er visse risici forbundet med
pengeudpumpningerne fra central
bankerne. Opkøb af obligationer
og massive udlån til bankerne har
været med til at drive priserne op på
de fleste aktiver. Det skyldes, at ban
kerne og centralbanken via deres
obligationsopkøb har presset ren
terne langt ned, og derfor har andre
investorer valgt at investere i lidt
mere risikofyldte aktiver for at få et
højere afkast. Derved har pengene
fra centralbanken bredt sig som
ringe i vandet på de finansielle mar
keder og generelt presset priserne
op på mange investeringsalterna
tiver. Det har primært gavnet høj
indkomstgrupperne, der traditionelt
ejer flest aktiver og især risikofyldte
aktiver, som i et vidt omfang har pro
fiteret af de mange penge i omløb.
Omvendt er dem med lav indkomst
blevet ramt af stigende råvarepriser,
og det øger udgifterne til fødevarer,
benzin og varme, som er nogle af de
store poster i det samlede budget
hos grupper med lavere indkomster.
Trussel for den
finansielle stabilitet
Den rigelige likviditet har fået nogle
observatører til at frygte, at der
opstår en overdreven risikovillighed
på de finansielle markeder, hvor
investorerne tager mere og mere
risiko i jagten på at få et højere
afkast. Derfor frygter de, at det kan
skabe aktivbobler, hvor priserne
på nogle aktivklasser stiger til
ekstraordinære niveauer.
Når tingene vender igen, kan der
komme en kraftig korrektion, hvor
priserne falder markant og derved
truer stabiliteten på de finansielle
markeder. Det er centralbankerne
dog opmærksomme på, og derfor
har chefen for den amerikanske
centralbank også indikeret, at

centralbanken ikke behøver at sælge
ud af de opkøbte stats- og realkredit
papirer. Hvis der opstår frygt for, at
den amerikanske centralbank vil
sælge massivt ud af deres behold
ning af obligationer, der i danske kro
ner repræsenterer en værdi på over
20.000 milliarder kroner, vil det på
virke de finansielle markeder mar
kant, fordi især de lange amerikan
ske renter i så fald vil stige kraftigt.
Svækket valuta
kan give inflation
En anden sideeffekt af den meget
lempelige pengepolitik er, at valu
taen typisk svækker sig. Det skyldes,
at jo flere penge, centralbanken tryk
ker, desto flere penge kommer der i
omløb. Så når udbuddet stiger, falder
prisen på valutaen. En svækket va
luta vil typisk medføre et opadrettet
pres på inflationen, fordi det bliver
dyrere at importere varer udefra. En
svagere valutakurs kan dog alligevel
være den rette medicin i en periode.
En svækket valuta er med til at for
bedre konkurrenceevnen hos de
virksomheder, der sælger til udlan
det, fordi deres varer bliver billigere,
når der korrigeres for valutaerne.

Penge i omløb
– højere inflation
Historisk set har pengeudpumpning
fra centralbankerne medført højere
inflation, fordi pengene normalt er
kommet ud at arbejde i systemet,
og derved har skabt øget aktivitet.
På den måde er der blevet skabt
flere jobs, og det har presset løn
ningerne op og dermed også pris
niveauet generelt. I øjeblikket har
centralbankernes pengeudpump
ning ikke den store effekt på hverken
inflationen eller på forventningerne
til inflationen, fordi pengene ikke
kommer videre fra bankerne. Så hvis
de mange penge på et tidspunkt
kommer i omløb, og centralbankerne
ikke får trukket pengene tilbage i
tide, vil det på sigt medføre stigende
inflation og presse renterne op.
Vi vurderer dog, at især Euroland
har lange udsigter, før bankerne og
de europæiske økonomier kommer
så meget oven vande, at der for alvor
bliver sat gang i udlånsvæksten.
Effekt på renterne
Den største risiko for rentestigning
som følge af de store pengeudpump
ninger kommer primært fra USA.

Her er bankerne generelt i bedre til
stand end i Euroland, og derfor kan
der hurtigere komme gang i ud
lånsvæksten, og der kan blive skabt
mere aktivitet. Der er dog fortsat
mange arbejdsløse, så presset for
stigende lønninger er moderat, og
derfor kan der stadig gå lang tid
endnu, før der for alvor kommer
inflation. De lange amerikanske ren
ter er dog ekstraordinært lave som
følge af centralbankens massive
opkøb af obligationer, og derfor kan
de stige, når centralbanken drosler
ned på deres opkøb. Stigende lange
amerikanske renter vil også smitte
af på lange europæiske og derved
danske renter. De kortere europæi
ske renter er primært styret af den
europæiske centralbank og tilstan
den i den europæiske økonomi.
Vi forventer altså, at de korte ren
ter forbliver lave i lang tid, mens de
lange renter kan kravle op i takt
med, at økonomien i USA gradvist
får det bedre. Derfor er obligations
beholdningen i Formueplejesel
skaberne primært følsom over for
ændringer i de korte renter, mens
følsomheden over for ændringer i de
lange renter er afdækket.

SAMMENHÆNG MELLEM PENGEUDPUMPNING OG ØGET AKTIVITET

Centralbank

Bank

Forbrugere/
virksomheder

Investeringer/
forbrug

Øget
vækst/
aktivitet

Centralbanken pumper penge ud til bankerne i forventning om, at bankerne vil låne pengene ud til forbrugerne
og virksomhederne. Derved kan pengene bruges til investering i produktion eller til forbrug og derved skabe vækst
og arbejdspladser. Men i øjeblikket virker denne sammenhæng ikke efter hensigten, da bankerne ikke har interesse i
at låne penge ud, og samtidig er efterspørgslen fra virksomhederne og forbrugerne også mindre end normalt.
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Den europæiske gældskrise balancerer stadig på en knivsæg.
På den ene side kæmper befolkninger følelsesladet imod
nedskæringerne og betaler med stigende arbejdsløshed
og social nød. På den anden side er regeringerne nødt til at
holde hovedet koldt og iværksætte nødvendige og ubehagelige
tiltag og betale med svigtende vælgertilslutning.
I tre år har kampen mellem hjerner og hjerter stået på.
Og de sydeuropæiske befolkninger har fået nok.

Kyniske hjerner...
Af René Rømer, CFA, formueforvalter, Formuepleje // rene.roemer@formuepleje.dk

Budskabet er heldigvis nået frem til beslut
ningstagerne i EU og IMF, hvor vi langsomt ser,
at de løsner op på sparekravene. De ved godt,
at besparelser er nødvendige, men de ved også
at vækst er bedre, hvis krisen for alvor skal
lette. Denne balancegang vil sandsynligvis fort
sætte, men kun langsomt bære frugt. Af samme
årsag betragter Formuepleje ikke gældskrisen
som overstået, og vi fastholder en forsigtig
positionering i obligationsporteføljerne.
Blussede op i 2010
Den europæiske gældskrise begyndte for alvor
i foråret 2010, da det gik op for de internatio
nale investorer, at Grækenland ikke ville være i
stand til at tilbagebetale sin statsgæld. Den
var på daværende tidspunkt på mellem 130 og
140 procent af landets bruttonationalprodukt
(BNP). Det synlige tegn på mistilliden var en
kraftig stigning i renten på græske statsobliga
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tioner (se figur 1), som for kortløbende obliga
tioner steg fra under 1 procent til over 10 pro
cent i løbet af få måneder. Så høje renter ville i
løbet af kort tid have kvalt den græske øko
nomi, hvorfor den græske regering med hatten
i hånden gik til de øvrige EU-lande og IMF (den
internationale monetære fond) efter hjælp. Og
således gik det til, at de græske problemer blev
løst (for første gang) via en hjælpepakke på
110 milliarder euro.

Sundt princip
Hjælpepakken blev dog ikke givet uden
betingelser. Grækenland skulle reformere
sin økonomi og slanke sit offentlige budget i
et omfang, der ville gøre det sandsynligt, at
hjælpepakkerne og al den tidligere optagne
gæld ville kunne blive betalt tilbage engang i
fremtiden. I bund og grund et sundt princip, da
udbetalingen af hjælpepakken uden modkrav >>

.. blødende hjerter
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ellers ville være tæt på at forære andre landes skatte
yderes penge til Grækenland. Forhåbningen var, at
Grækenland ville kunne få adgang til lån på de interna
tionale lånemarkeder til normale renter, når investorerne
kunne se, at reformerne og besparelserne var blevet sat i
gang, og at EU-landene og IMF derfor ville kunne få sine
penge tilbage i løbet af relativt kort tid.
Ved de efterfølgende hjælpepakker til de øvrige krise
ramte EU-lande har samme model været anvendt: Som
modydelse for en hjælpepakke (et lån) forpligter mod
tageren sig til at gøre sig selv i stand til at betale lånet –
og alle øvrige lån – tilbage, hvorefter det kriseramte land
forventes fremadrettet selv at kunne hente finansiering
i markedet.
Diagnosen af årsagen til den europæiske gældskrise
er altså investorernes kollektive analyse af Grækenland,
der blev vurderet til ikke at kunne tilbagebetale sine lån.
Uden denne kyniske analyse ville Grækenland kunne
have fortsat samme kurs i mange år fremover, hvilket
situationen i Japan (figur 2) er et tydeligt eksempel på.
Den iværksatte kur mod gældskrisen har derfor hidtil
næsten udelukkende fokuseret på at berolige uroen hos
samme investorer.

europæiske velfærdsydelser bløder altså i et forsøg på
at tilfredsstille de internationale obligationsinvestorers
søgen efter sikre investeringer. Og netop i krydsfeltet
mellem velfærd, obligationsinvestorer og EU kommer det
slagsmål, som vi har skrevet om gennem længere tid
(Se f.eks. artiklen ”Slagsmål forude” i Formue 4. kvartal
2012). Ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, har
mange lande forbrugt over evne i 00’erne, og dette over
forbrug skal betales. Det er kun et spørgsmål om hvem,
der ender med at samle regningen op, og som beskrevet
ovenfor lægges der fra EU, IMF og de ramte landes rege
ringer aktuelt op til, at broderparten lander hos indbyg
gerne i de ramte lande med de konsekvenser, det har.

Figur 1

Figur 2

Men for enøjet
Dette ensidige fokus på investorerne er ved at ændre sig.
En ubehagelig – men forudsigelig – bivirkning ved den
valgte kur har nemlig været høj arbejdsløshed (figur 3)
og social nød i de ramte lande. At skulle reformere sin
økonomi og slanke sit offentlige budget dækker nemlig
over fyringer af offentligt ansatte, nedsatte lønninger til
de tilbageblevne og en overflyttelse af ressourcer fra for
eksempel pensioner og arbejdsløshedsunderstøttelse
til undervisning og infrastruktur. De traditionelle

Kanonbåde er umoderne
Om denne manglende fordeling af byrderne også skal
gælde i fremtiden afhænger dog ikke kun af EU, IMF og
de siddende regeringer. Statsgæld er nemlig en så speciel
konstruktion, at der faktisk sjældent foreligger anden
sikkerhed for lånet end landets ord, så hvis et land
vælger ikke at betale sin gæld, er der faktisk ikke meget
en kreditor kan gøre. Den tid, hvor man sendte flåden af
sted for at indkræve pengene, er ovre.
Befolkningerne i de gældsramte lande er lige nu i den
situation, at de ved, at reformerne og besparelserne gør
ondt, men de ved ikke, om de virker, og de spørger derfor
sig selv om, hvad der skal opretholdes: Niveauet på pen
sionerne og kvaliteten af sundhedsvæsenet eller værdien
af udenlandske investorers obligationer? Det er derfor
ikke overraskende, at en undersøgelse fra maj 2013 fra
Pew Research Center viser, at befolkningerne i Spanien,
Grækenland og Italien alle betragter arbejdsløshed som
det største problem, landene står over for, og at niveauet
på statsgælden er langt mindre vigtig.
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Befolkningerne i Spanien, Grækenland og Italien
betragter arbejdsløshed som det største problem.
Valgregler eller kaos
Det er derfor heller ikke overraskende, at et flertal af
både grækerne og italienerne stemte på partier, der er
imod reform- og spareplanerne ved parlamentsvalgene i
henholdsvis 2012 og 2013. Til alt held for finansmarke
derne generelt og obligationsmarkederne i særdeleshed
gjorde landespecifikke valgregler begge steder, at disse
partier ikke kunne opnå flertal i parlamenterne.
Det er dog gået op for EU, IMF og politikere overalt i
Sydeuropa, at dette ”held” ikke kan fortsætte. EU-kom
missionen gav derfor i maj 2013 en række lande tillad
else til at være lidt længere tid om at opnå de bespar
elser, der ellers var blevet stillet i udsigt under forud
sætning af, at reformdelen af aftalerne fortsat holder
sig på sporet. Som en kommentator bemærkede, så har
”landene nu forpligtet sig til en ansvarlig budgetpolitik
– dog uden besparelser”. Effekten af dette bliver antage
ligt, at arbejdsløsheden vil stige langsommere, end den
ellers ville have gjort, og det betyder reelt en håndsræk
ning til de ramte økonomier.
Politikerne, der jo skal sælge varen til befolkningerne,
har været lidt mere bombastiske. Den franske finansmi
nister Pierre Moscovici reagerede med glæde på meld
ingen fra EU-kommissionen med en kommentar om, at
”besparelses-æraen er ovre”, mens den tyske finans
minister Wolfgang Schäuble i en forklaring til de tyske
medier udtalte, at ”hvis ikke vi agerer nu, risikerer vi at

tabe en hel generation i Sydeuropa på gulvet”. En forkla
ring, som både Schäuble og Merkel håber, vil blive accep
teret af vælgerne ved det tyske parlamentsvalg til sep
tember, hvor modstanden mod europæiske hjælpepakker
ser ud til at blive et tema.
I tidligere nævnte undersøgelse fra Pew Research
Center svarede hele 45 procent af tyskerne, at de er imod
hjælpepakker til gældsramte lande, mens 52 procent var
positivt stemt. I samme tone har IMF meldt ud, at hvis de
kunne gøre noget om, så havde obligationsinvestorerne
taget del i den oprindelige hjælpepakke til Grækenland
via nedskrivninger af værdien af statsobligationerne.
Nordeuropa ender med regningen
Som ovenstående tydeligt viser, er styrkeforholdet
mellem Nord- og Sydeuropa skiftet siden de første hjæl
pepakker i 2010 og 2011. I dag er den akutte fase af
gældskrisen overstået, og det tyder mere og mere på, at
de nordeuropæiske lande i sidste ende vil ende med at
løfte de sydeuropæiske gældsproblemer. Men før vi kom
mer så langt, skal vi gennem en stribe ubehagelige
forhandlinger og fortsat lavvækst i det meste af EU.
Af samme årsag er obligationsporteføljerne i Formue
plejeselskaberne forsigtigt positioneret via sikre danske
realkreditobligationer og lav rentefølsomhed. Gældskri
sen i Europa er ikke et overstået kapitel.

Figur 3
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Ny regulering

Fremtidssikring af
vores 25-årige
investeringskoncept
De seneste år har Formuepleje arbejdet med at fremtidssikre
vores investeringskoncepter i forhold til ny lovgivning.
Næste skridt tages i indeværende kvartal.
Af Søren Astrup, direktør, Formuepleje // soeren.astrup@formuepleje.dk

Processen med at tilpasse investeringskonceptet bag
Formueplejeselskaberne til den nye EU-lovgivning, som
implementeres i dansk lov fra den 22. juli 2013, går nu
ind i den afsluttende fase. Udover fremtidssikringen, så
konceptet kan videreføres uændret, har målet hele tiden
været, at investorerne i Formuepleje skal opnå en række
fordele, herunder at:
1. Investorerne opnår et tættere (og dermed billigere)
handelsspread end det, der kendes i dag. Det skyldes,
at reguleringen af købs- og salgskurser bliver lov
bestemt. Som investor er man dermed sikret endnu
bedre købs- og salgskurser, idet det bliver nemt og
billigt at træde ind og ud af investeringerne.

2. Risikorammerne bliver langt mere eksplicitte og syn
lige for den enkelte investor. Den del er der allerede
taget hul på, idet aktionærerne på de seneste ekstra
ordinære generalforsamlinger besluttede at justere
vedtægterne i selskaberne, så det nu i detaljen er helt
transparent for alle, hvordan risikorammerne ser ud.

3. Investorerne kommer 100 procent på forkant med
kommende lovgivning og finansiel regulering – uden at
der som hidtil skal laves specialløsninger for Formue
plejeselskaberne.
4. Nye og bestående investorer vil fremover direkte
kunne sammenligne investeringsafkastet og perfor
mance med en lang række konkurrerende produkter.
26

Formue // 3. kvartal 2013

Uændret strategi
Som bekendt opnås fordelene ved, at investorerne i
aktieselskaberne migreres over i nye juridiske enheder.
Her er målet, at aktionærerne i Optimum og LimiTTellus
(de ugearede selskaber) får ombyttet deres aktier til in
vesteringsforeningsbeviser i afdelinger i den nyoprettede
Investeringsforeningen Formuepleje. Afdelingerne vil
bære samme navne – det vil sige Optimum og LimiTTel
lus ligesom investeringsstrategien, rammerne og omkost
ningsstrukturen vil være de velkendte fra selskaberne.
Alle aktionærer i Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur
og Fokus (alle selskaber med mulighed for gearing) får
ombyttet deres aktier til investeringsbeviser i den kom
mende Kapitalforening Formuepleje. Investeringsstrate
gierne vil være helt, som man kender det i dag og vil
foregå i afdelinger, som bærer de samme navne, og som
viderefører investeringsstrategien, rammerne og om
kostningsstrukturen fra selskaberne.
Ombytning
For at sikre en optimal overgang til kapitalforeninger
anvendes rammerne i den nuværende danske ”Lov om
investeringsforeninger mv.”. Konkret betyder det, at den
optimale løsning er, at investorerne får ombyttet aktier i
de gearede Formueplejeselskaber til investeringsbeviser
i afdelinger i de nystartede Hedgeforeninger Formue
pleje, der netop har afdelinger, hvor investeringsstrate
gien fra Formueplejeselskaberne videreføres uændret.
Hedgeforeningerne vil hurtigst muligt blive omdannet til
Kapitalforeninger.

Hele denne del af processen har vi beskrevet i detaljer i
artiklerne ”Derfor skal vedtægterne ændres” og ”For
muepleje på en ny og bedre måde”, som kan læses på
formuepleje.dk. Vi har desuden fortalt om det på For
mueplejedagene og via investorpræsentationer, fonds
børsmeddelelser samt i forbindelse med afholdelse af
ekstraordinære generalforsamlinger i foråret 2013.

Næste skridt
På disse ekstraordinære generalforsamlinger i foråret
godkendte aktionærerne, at Formueplejeselskaberne
kan foretage deres investeringer via de ovenfor
beskrevne investeringsforeninger. Det er derfor hen
sigten, at Formueplejeselskaberne senest i løbet af
august måned vil foretage sine investeringer gennem
disse investeringsforeninger.
Konkret betyder det, at for eksempel Formuepleje
LimiTTellus A/S vil foretage et såkaldt apportindskud af
sine aktiver i afdeling LimiTTellus i investeringsforenin
gen Formuepleje mod til gengæld at modtage investe
ringsbeviser, som helt modsvarer værdien af aktiverne.
Når dette er sket, ejer Formuepleje LimiTTellus A/S såle
des ikke længere enkeltaktier men ”kun” investeringsbe
viser i afdeling LimiTTellus. Det er nu afdeling LimiTTel
lus, som ejer aktierne. Uanset dette er den enkelte inve
stor fortsat aktionær i Formuepleje LimiTTellus A/S,
hvor investeringsstrategien er den samme som før.
For de øvrige Formueplejeselskaber vil processen
med apportindskuddet i princippet foregå tilsvarende
– dog naturligvis med respekt for forskellighederne med
hensyn til aktivsammensætning og investeringsstrategi.
Da aktieselskaberne nu udelukkende ejer investerings

beviser i foreninger, som ejer aktiverne, er det oplagt at
næste skridt er, at man som aktionær får ombyttet sine
aktier med disse investeringsbeviser.

Ombytning af aktier til beviser
Som vi tidligere har beskrevet, er det planen, at selve
ombytningen kommer til at foregå så nemt for investo
rerne som muligt, så 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. For at sikre, at ombytningen kan ske på den
mest hensigtsmæssige måde, har vi i Formueplejesel
skaberne gennem hele processen været i tæt dialog
med alle relevante myndigheder lige fra Skat til Finanstilsynet. Processen tager tid, men det er selvfølgelig nød
vendigt, at vi vender alle sten på vejen, så vi blandt andet
kan sikre, at der ingen skattemæssige konsekvenser eller
andre ulemper er.
Vores forventning er, at vi kan præsentere aktionæ
rerne for en færdig plan for ombytning i løbet af inde
værende 3. kvartal. Planen vil naturligvis blive nøje for
klaret og kommunikeret ud i god tid, så alle investorer
har mulighed for at vurdere, om de i sidste ende på eks
traordinære generalforsamlinger synes, det er en god idé
at følge med over i det nye setup.
Det tror jeg alle vil – især hvis man fortsat ønsker at
investere sammen med Formuepleje i et gennemtestet
investeringskoncept, hvor interessekonflikterne søges
minimeret, og hvor forvalteren helt har fravalgt at have
indtjening fra handel med værdipapirer og andre trans
aktioner eller at modtage gebyrer og tegningsprovisio
ner uden at give dem videre til investorerne.
<< Direktør for Formueplejeselskaberne Søren Astrup, har
det seneste år sammen med bestyrelserne arbejdet på at
gennemføre en så let og enkel proces med at fremtidssikre
Formueplejes investeringskoncepter.
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Om at kunne se
klart i al slags vejr
Formuepleje har de seneste år oprustet risikostyringen
betydeligt. For nyligt er erhvervsPhD Jesper Bo Pedersen
blevet ansat til at konstruere de bedste risikostyringsmodeller.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

ErhvervsPhD
Jesper Bo Pedersen

Jesper Bo Pedersen skal over
de næste tre år bringe
Formueplejes risikostyring
helt frem i front.

For Formuepleje, der har ganske avancerede
investeringsløsninger i form af gearede porte
føljer med både obligationer og aktier, er det
vigtigt at overvåge både afkastpotentialerne og
risiciene så præcist som muligt. Intet afkast
uden risiko. Det er satsning på udnyttelse af
velovervejede risici, der skaber afkastet. Her er
den enkle opgave for Formuepleje på den ene
side at eksponere porteføljerne over for de
risici, vi godt kan lide, og som giver afkast til
investorerne og på den anden side skærme
værdierne overfor de risici, vi ikke kan lide, og
som potentielt kan give tab. Det lyder nemt,
men problemet er, at vi kigger ind i fremtiden
ved hjælp af historiske data. Det svarer til at
styre et skib med ryggen til sejlretningen. For
at kunne gøre det, bygger vi vores egen radar.
Afkast fra tre kilder
Formueplejeselskaberne genererer afkast fra
tre kilder: Obligationer, aktier og låntagning.
Hver for sig er risiciene ved hver af disse
elementer komplicerede nok, men når de kom
bineres, bliver det endnu sværere. Derfor

handler det om nede i maskinrummet, hvor
porteføljerne overvåges, at kunne bygge nogle
risikostyringsmodeller, der dels kommer så
tæt på virkeligheden som muligt, dels kan
tolkes og bruges konstruktivt.

Komplicerede modeller
Formuepleje har ansat Jesper Bo Pedersen
på et erhvervsPhD-stipendium under Aarhus
Universitet. En af hans opgaver de næste tre år
bliver at bygge en ny statistisk model, der langt
bedre skal kunne overvåge vores porteføljer,
identificere risiciene og foretage simulationer
af forskellige hændelser. Et af de første proble
mer, Jesper Bo Pedersen støder på, er forhol
det mellem virkeligheden og de brugbare
modeller, der beskriver virkeligheden.
”Det er veldokumentet i den finansielle lit
teratur, at afkast ikke er normalfordelte, men
kan beskrives ved sandsynlighedsfordelinger,
som er venstreskæve og har tykkere haler
end normalfordelingen. At de er venstreskæve
betyder, at der observeres flere ekstreme
>>
negative afkast end ekstreme positive afkast.
Formue // 3. kvartal 2013
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Når man anvender statistiske metoder, som bygger på
historiske data, gør man sig indirekte den antagelse, at fortiden
kan repræsentere fremtiden. Det giver et statistisk problem.

At halerne er tykke betyder, at sandsynligheden for at
observere ekstreme afkast er større end normalfordelin
gen tilsiger,” siger Jesper Bo Pedersen.

Kræver stor datakraft
Problemet er altså, at virkeligheden er mere kompleks
end de modeller, man normalt bruger til at beskrive den.
Men på trods af disse empiriske fakta er normalfordelin
gen stadig den mest anvendte fordeling i finansiel model
lering. Dette skyldes blandt andet, at den beregnings
mæssigt er noget lettere at håndtere end sandsynlighedsfordelinger, der bedre kan beskrive data. Med andre
ord, hvis man laver en model, der er meget tæt på virke
ligheden, kræver den stor datakraft, og det er vanske
ligere at tolke på resultatet. Derfor vælges mere simple
modeller, der nemmere kan tolkes, men som indeholder
kendte fejl, der så kan korrigeres for på anden vis.
Investeringskomitéen tolker og beslutter
Denne ekstra tolkning af modellens kendte svagheder
foregår blandt andet i Formueplejes investeringskomité.
Komitéen består af Formueplejes mest kyndige investe
ringseksperter med mange års erfaring. Opgaven er her
at identificere en række risikoscenarier, vurdere sand
synligheden og løbende vurdere, om der skal tages for
holdsregler. Som eksempel vedtog investeringskomiteen
i slutningen af april, at den ville købe en forsikring for en
del af porteføljen mod store kursfald. Det var ikke, fordi
Formuepleje mente, at aktierne skulle falde markant,
men det var et udtryk for forsigtighed over for den meget
positive aktiekursudvikling siden årsskiftet.
Gearing kræver særlig opmærksomhed
Et er at styre aktie- og obligationsrisiko. Men også at tage
gearing ind i risikostyringen kræver særlig bevågenhed.
”Gearing er et tveægget sværd i den forstand, at afka
stet på en gearet portefølje vil være højere, når afkastet
på de underliggende aktiver er højere end lånerenten.
Modsat vil afkastet være lavere, hvis aktivernes afkast
er lavere end lånerenten. Gearing forstørrer dermed
afkastet i begge retninger. Hvis man så arbejder med
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normalfordelingen vil sandsynligheden for ekstreme af
kast blive underestimeret, og man vil således ikke kunne
identificere den sande risiko forbundet med investerin
gen i aktiverne og dermed heller ikke risikoen i de gea
rede porteføljer,” siger Jesper Bo Pedersen. Han tilføjer, at
gearingen ikke i sig selv er et problem. Det kræver bare
ekstra opmærksomhed, når resultaterne skal tolkes.
Læring af ekstreme forhold er vigtig
Det kan være problematisk at bruge historiske data til
at forudsige fremtiden, for når man anvender statistiske
metoder, som bygger på historiske data, gør man sig indi
rekte den antagelse, at fortiden kan repræsentere frem
tiden. Det giver et statistisk problem, da begivenheder
med meget lav sandsynlighed ikke nødvendigvis kan
observeres i den historiske stikprøve. Som eksempel kan
nævnes finansielle kriser, såsom da it-boblen brast, eller
da finanskrisen brød ud. Forud for disse begivenheder
var der ikke historisk observeret kriser med præcis
samme karakteristika, og den næste krise vil formentligt
heller ikke være magen til de tidligere.
Dette problem kan illustreres ved ”kalkun-problemet”
beskrevet af N.N. Taleb. Forestil dig en kalkun, som
hver dag bliver fodret af en bondemand og dag for dag
vokser sig større. Set fra kalkunens perspektiv er bonde
manden et godt bekendtskab. Han giver både husly
og mad, og generelt ser fremtiden tryg og god ud for
kalkunen. Intet i historikken tyder på, at det skal ændre
sig indtil dagen før Thanksgiving, hvor bondemanden
pludselig dukker op med en økse, og den ultimative
krise rammer.
Set fra kalkunens synspunkt var der intet i de histo
riske data, der kunne forudsige denne krise. Dette
eksempel illustrerer vigtigheden af at være fremadrettet
i sin risikovurdering og er en grundene til, at Formue
pleje anvender scenarieanalyser som et led i vurderingen
af de fremtidige risici. Det svære er så at kunne opstille
de rigtige scenarier. En del af Jesper Bo Pedersens pro
jekt kommer til at dreje sig om at opbygge en model, som
kan anvendes til scenarieanalyser dels på baggrund af
historiske data, dels på baggrund af simuleret data.

Venstreskæv // Normalfordeling
Sandsynlighed

Normalfordeling

Venstrefordeling

På figuren ses en venstreskæv
fordeling sammenlignet med en
normalfordeling. Den længere
venstrehale gør sandsynligheden
for meget negative afkast større
end sandsynligheden for meget
positive afkast.

Afkast
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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 15.09.2013.

Spørg

Brevkasseredaktør:
kommunikationschef
Søren Verup

Formuepleje

Gevinst i Merkur?

Navnenotering
af aktier

Det undrer mig, at Formuepleje Merkur ofte har en kurs,
der ligger 3-5 point under indre værdi. Er der en lille gratis
gevinst at hente?
T.K., Randers
SVAR: Lad mig starte med at slå fast, at
der i investeringsverdenen ikke findes
gratis gevinster. Enhver gevinst er for
bundet med en eller anden form for
risiko. Men det er korrekt, at der i det til
fælde, du nævner, kan være tale om en
interessant kalkule. Hvis du kan købe
aktier i Merkur over børsen til indre
værdi minus 3 procent, ved du, at de
bagvedliggende aktiver og passiver har
en højere værdi. Det fremgår også af
Merkurs oplysninger, at de bagvedlig
gende aktiver er meget likvide, så hvis
selskabet solgte alle aktiver, ville det
være til indre værdi minus afviklings

omkostninger, og dermed ville det være
lidt mere værd, end du havde givet for
det. Du skal være opmærksom på, at
aktierne til enhver tid kan indløses til
indre værdi minus 2 procent med en frist
på ti bankdage. Det ser altså ud til, at der
er en gevinst på 1 procent, men risikoen
er udviklingen i Merkurs indre værdi
over de ti dage. Desuden skal du korri
gere gevinsten for handelsomkostninger.
Henry Høeg
Direktør

Hvorfor ikke gratis?
I tilbyder at handle Formuepleje-aktier
for et gebyr på 250 kr. Hvorfor gør I det
ikke gratis, når I ellers fortæller, at I ikke
tjener penge på transaktioner?
L.T., Hellerup
SVAR: Formuepleje kan hjælpe med at for
midle køb og salg mod et notagebyr på 250
kroner, der betales til Nordea Bank, som gen
nemfører handlen. Du betaler således ikke
kurtage, men alene et fast notagebyr til Nor
dea ved handler over 100.000 kr. Alternativt
32

Formue // 3. kvartal 2013

kan du kontakte dit eget pengeinstitut og
indlægge købs- og salgsordrer – eventuelt
gennem din netbank. Syv af de otte Formue
plejeselskaber er børsnoterede på NASDAQ
OMX Copenhagen A/S, hvilket gør det nemt
at købe eller sælge aktierne.
Henrik Iwersen
Senior
formuerådgiver

Jeg har opdaget, at de Formueplejeaktier, jeg har liggende i mit depot, ikke er navnenoteret. Betyder
det noget, at de ikke er det? Og
hvordan får jeg dem noteret?
E.J., Aarhus
SVAR: Vi foreslår vores kunder at
få navnenoteret deres aktier, idet der
er forskellige fordele ved det. Blandt
fordelene er, at aktionærer bliver
inviteret til Formueplejedagene,
hvor vi fortæller relevant nyt om
Formuepleje. Vi udgiver også vores
aktionærmagasin Formue, hvor vi
hvert kvartal bringer dybdegående
artikler og nyheder med mere. Du
får dine aktier navnenoteret ved en
ten at bede banken om at gøre det,
ellers kan vi hjælpe med at få det
gjort. Du skal blot udfylde og
aflevere navnenoteringsblanketten,
som du finder på vores hjemmeside.
Peter
Goldschmidt
Senior
formuerådgiver

Loven dikterer
lagerbeskatning

Fokus

bliver investerbar
for alle

Jeg vil gerne investere flere af mine
frie midler i Formueplejeselskaberne,
men jeg er ikke glad for lagerbeskatningen. Er det fuldstændigt udelukket at ændre beskatningen? Hvor er
forhindringen?

Jeg ville mægtig gerne investere
i Fokus, men jeg har fået at vide,
at det kræver, at jeg køber for
mindst 750.000 kroner. Hvordan
kan det være?

S.N., Sengeløse

A.J., København
SVAR: Det er helt korrekt, at det kræver
en investering på minimum 750.000 kro
ner at blive medejer af Fokus. Det skyldes,
at Formuepleje Fokus A/S ikke som de
øvrige Formueplejeselskaber er børsnote
ret, men et unoteret selskab. Den danske
lovgivning stiller visse krav til unoterede
aktieselskaber, og heriblandt altså, at inve
storer indskyder mindst 750.000 kroner.
Men jeg har godt nyt til dig! Der kommer
ny lovgivning på investeringsområdet i
løbet af sommeren, og den betyder, at
aktieselskaber ikke længere vil være den
optimale selskabsform at drive investe
ringsselskab i. I Formuepleje er vi på for
kant med situationen, og der pågår netop
nu en proces, som skal ende med, at alle
Formueplejeselskaberne bliver til nyopret
tede kapitalforeninger. Vi planlægger at

børsnotere afdeling Fokus, når konverte
ringen til kapitalforening er overstået, og
det vil forventeligt ske i indeværende år.
Efter en børsnotering vil lovkravet om de
750.000 kroner bortfalde, og du kan såle
des i princippet købe helt ned til et enkelt
investeringsbevis i afdeling Fokus, der i
skrivende stund står i kurs 140 kroner.
Søren Nielsen
Senior formuerådgiver

SVAR: Det korte svar er ja – lager
beskatningen er lovbestemt. Formue
plejeselskaberne blev i 2009 omfat
tet af lagerreguleringen i forbindelse
med vedtagelsen af regeringens skat
tereform. Både for investeringssel
skaber og hedge-/kapitalforeninger
er investor undergivet lager
beskatning. En ændring af reglerne
kræver derfor en lovændring. Men la
gerbeskatningen er dog kun en ud
fordring for frie midler, da opsparing
i både pensionsregi, virksomheds
skatteordningen og selskabsregi i
forvejen bliver lagerreguleret.
Anders
Kristiansen
Senior
formuerådgiver

Europæisk gældskrise spøger stadig
Det lader til, at den europæiske gældskrise er gledet i baggrunden. Men pro
blemerne er vel ikke på nogen måde løst.
Hvordan vurderer Formuepleje den
aktuelle situation og dermed risiko for
uro på finansmarkederne?
F.G., Skørping
SVAR: Den europæiske gældskrise er med
stor hjælp fra den europæiske centralbank
gået fra et akut problem til en latent udfor
dring. Dette har ikke fjernet mange af de
usikkerhedsfaktorer, der findes i primært
de sydeuropæiske lande. Stresstilstanden
på de finansielle markeder med frygt for et
sammenbrud inden for eurosamarbejdet er

dog aftaget, og det har resulteret i stigende
aktiekurser og fald i renterne i blandt andet
Spanien, Italien og Grækenland.
I Formuepleje vurderer vi, at den euro
pæiske gældskrise over de næste år fortsat
vil påvirke de finansielle markeder, da såvel
økonomiske som politiske faktorer forven
tes at påvirke risikovilligheden hos investo
rerne. Da der de kommende år sandsynlig
vis fortsat kommer perioder med uro på de
finansielle markeder, er det vigtigt, at din
portefølje afspejler din risikovillighed og
investeringshorisont.
Formuepleje overvåger løbende de
finansielle markeder, identificerer mulige
risici og vælger dem, som vi finder attrak

tive at påtage. Som et konkret eksempel
på et af de investeringsmæssige valg, som
Formueplejeselskaberne har taget siden
medio 2012 blandt andet på baggrund af
den europæiske gældskrise, er et fravalg af
europæiske finansaktier og tilvalg af
amerikanske finansaktier. Aktuelt har
Formueplejeselskaberne købt en forsikring
mod et større kursfald på de europæiske
aktieindeks.
Anders Bjørnager
Senior formuerådgiver
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Centralbankerne
slipper ikke tøjlerne
Selvom den amerikanske centralbank vil drosle ned på
obligationsopkøbene, så holder centralbankerne generelt
en hjælpende hånd under økonomierne og derved også
under de finansielle markeder.

Af Erik Bech, formueforvalter, Formuepleje // erik.bech@formuepleje.dk

Formueplejeselskaberne har igen i andet kvartal af
2013 leveret ganske solide resultater på trods af større
udsving på de finansielle markeder i de sidste par
måneder. Det afspejler sig ved, at selvom både globale
aktier og danske obligationer har givet negativt afkast i
andet kvartal, så har alle Formueplejeselskaber leveret et
positivt resultat i samme periode. Det skyldes i høj grad,
at Formueplejes aktieforvaltere har valgt de rigtige ak
tier, og derfor har det rent aktiebaserede Formuepleje
LimiTTellus leveret et afkast på knap 3 procent i kvarta
let, mens globale aktier har givet et svagt negativt afkast.
Samtidig har obligationsbeholdningen også styret hel
skindet igennem en periode med kraftige rentestignin
ger, hvilket afspejles ved, at det rent obligationsbaserede
3 OG 12 MÅNEDERS AFKAST, INDRE VÆRDI
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Formuepleje Fokus har givet et positivt afkast på 1,6
procent, mens afkastet på danske realkreditobligationer
har været negativt.
Selvom det absolutte afkast i andet kvartal ikke
har været så højt, så ligger afkastet for 1. halvår i alle
Formueplejeselskaberne på et meget tilfredsstillende
niveau, og set over det seneste år har afkastet været
imponerende, hvor den aktive forvaltning af både aktier
og obligationer har båret frugt. Det er især værd at frem
hæve selskabet med den højeste risiko, Formuepleje
Penta, der har skabt et afkast på 43 procent i en periode,
hvor aktiemarkedet til sammenligning er steget med
godt 15 procent.

USA klar til at drosle ned
Den amerikanske centralbankchef, Ben Bernanke, har i
høj grad sat dagsordenen i de sidste par måneder. Han
annoncerede i maj, at yderligere forbedringer af den
amerikanske økonomi kan medføre en opbremsning af
centralbankens obligationsopkøb. På centralbankens
møde i juni bekræftede Bernanke, at den vil drosle ned
på opkøbene senere i år og helt stoppe med opkøb næste
sommer, hvis økonomien udvikler sig som forventet.
Selvom det ikke var nogen overraskende udmelding,
så er markedet alligevel blevet fanget på det forkerte
ben, da markederne har været afhængige af disse stimuli
fra centralbanken i en lang periode. Med udsigt til færre
obligationsopkøb er den tiårige amerikanske rente
steget med næsten 1 procentpoint siden maj måned, som
fremgår af figuren på modsatte side. Disse rentestig
ninger har spredt sig som ringe i vandet til andre aktiv
klasser, da investorerne har droslet ned på risikovillig
heden af frygt for, at der ikke længere vil blive pumpet
så meget likviditet ud. Det har medført endnu højere

rentestigninger på mere risikable obligationer og aktie
kursfald. Det er lidt paradoksalt, at aktierne falder, når
centralbanken har et positivt syn på aktivitetsniveauet i
den amerikanske økonomi. Omvendt har aktiemarkedet
også levet højt på disse stimulanser fra centralbanken,
hvilket fremgår af figuren, hvor det kan ses, at aktiemar
kedet er steget i de perioder, hvor centralbankerne har
været på banen med ekstraordinære tiltag. Samtidig rej
ser spørgsmålet sig, om økonomien er stærk nok til at
stå på egne ben.

Har satset stort – sætter det ikke over styr
Vi vurderer, at den amerikanske centralbank fortsat vil
levere de stimulanser, der er nødvendige for at under
støtte økonomien. Siden 2008 har centralbanken næsten
firedoblet sin balance til et beløb svarende til 20.000 mil
liarder danske kroner. Så centralbanken har satset stort
på at redde økonomien, og derfor vil de ikke lade opsvin
get blive spoleret ved, at de finansielle markeder sender
renterne markant op og aktierne ned. Derfor vil de højst
sandsynligt forsøge at berolige markederne ved kun at
drosle ned på stimuliene i takt med, at økonomien viser
bedring. Når det er sagt, så er der ingen tvivl om, at den
amerikanske økonomi er i bedring, og derfor bliver der
løbende mindre behov for, at centralbanken pumper
penge ud.
USA har også førertrøjen på i øjeblikket, væksten
er fortsat forholdsvis moderat, men det virker til, at
opsvinget er relativt bredt funderet. Især det amerikan
ske boligmarked har vist fremgang og kombineret med,
at der løbende bliver skabt flere arbejdspladser, har de
amerikanske forbrugere fået mere farve i kinderne og
bruger flere penge. Samtidig er de offentlige finanser
også i bedring, og det betyder, at der er mindre behov
for finanspolitiske stramninger.

Japansk centralbank på banen
I Japan har den japanske regering sat alle sejl til for at
sætte gang i den japanske økonomi, og i den forbindelse
har den japanske centralbank annonceret, at de vil gå i
gang med massive opkøb af især japanske obligationer.
Omfanget af disse opkøb svarer på månedlig basis til
cirka to tredjedele af det beløb, som den amerikanske
centralbank i øjeblikket pumper ud. Spørgsmålet er også
i hvor stort omfang, at de japanske investorer vælger at
bruge penge til at købe aktiver udenfor Japan, men de
mange penge, der flyder til markedet fra den japanske
centralbank, vil sandsynligvis i et eller andet omfang
kompensere for noget af det beløb, som den amerikanske
centralbank drosler ned med.
Europæisk økonomi har fortsat problemer
Den europæiske økonomi hænger fortsat fast i en langva
rig recession, gældskrisen ligger stadig som en skygge

over økonomien, hvor de store offentlige besparelser er
medvirkende til at forstærke den negative spiral.
Stigende utilfredshed i befolkningen som følge af hastigt
voksende arbejdsløshed har medført, at de europæiske
politikere har fået øjnene op for, at massive besparelser
ikke kan stå alene, og der er behov for tiltag, der kan
skabe vækst. Derfor er kravene til budgetunderskuddet
i flere tilfælde også blevet lempet i de seneste måneder.
Samtidig er der fortsat behov for en meget lempelig pen
gepolitik fra den europæiske centralbank, og vi forventer
derfor fortsat, at de korte renter i Euroland vil forblive
på et lavt niveau i en meget lang periode.
Så centralbankerne hiver ikke bare stikket ud, før de
er helt sikre på, at opsvinget er bæredygtigt. Den ameri
kanske økonomi er dog langt foran i forhold til både den
japanske og europæiske økonomi, og derfor vil den ame
rikanske centralbank også være først til at drosle ned. Så
længe centralbankerne er på banen, vil de fortsat være
med til at holde en hånd under de finansielle markeder.
UDVIKLING I DEN AMERIKANSKE TIÅRIGE STATSRENTE
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UDVIKLING I GLOBALT AKTIEINDEKS
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QE1: Første periode med opkøb fra den amerikanske centralbank af
både amerikanske stats- og realkreditobligationer.			
QE2: Anden periode med opkøb fra den amerikanske centralbank af
amerikanske statsobligationer.					
LTRO: Treårige udlån fra den europæiske centralbank til
europæiske banker.						
QE3: Tredje periode med opkøb fra den amerikanske centralbank
af både amerikanske stats- og realkreditobligationer
Kilde: Bloomberg
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Kraftige rentestigninger
De sidste par måneder har budt på store udsving på ren
temarkederne. I starten af maj bundede de danske renter
ud på et historisk lavt niveau med en tiårig dansk swap
rente, der kortvarigt var under 1,6 procent. I løbet af juni
steg den til over 2,3 procent. Disse store ændringer i ren
terne afspejlede sig ved, at der i maj var stor fokus på,
om realkreditinstitutterne snart åbnede et 30-årigt fast
forrentet lån med 2,5 procent i kuponrente. Billedet
ændrede sig hurtigt på grund af kraftige kursfald på obli
gationerne, så i midten af juni nærmede 4 procent-obli
gationerne sig kurs 100 oppefra. Dermed var de i nær
heden af at blive den gængse obligation til udstedelse af
fastforrentede boliglån. Så det var i sandhed store bevæ
gelser på obligationsmarkedet på kort tid.
Amerikansk centralbank sendte renterne op
Årsagen til den kraftige rentestigning skyldes udmelding
erne fra den amerikanske centralbank om, at den vil
begynde at drosle ned på sine opkøb af amerikanske
stats- og realkreditobligationer, hvis økonomien fortsæt
ter med at vise fremgang. Med udsigt til, at centralban
ken bliver mindre aktiv, er de amerikanske renter steget
kraftigt, og det har også smittet af på de europæiske og
danske renter. Selv de kortere og mellemlange danske
renter er blevet ramt, og de danske femårige renter er
steget med over 0,7 procentpoint, jævnfør nedenstående
figur. Det var dog overraskende, at selv de kortere renter
i Euroland steg kraftigt, fordi disse renter normalt er sty
ret af forventningerne til den europæiske centralbank.
Med en europæisk økonomi, der er ramt af recession og
lange udsigter til, at aktivitetsniveauet stiger markant i
Euroland, er der behov for lave korte renter i lang tid.
Samtidig tyder det på, at inflationen forbliver på et lavt
niveau i en årrække, og derfor er der luft til, at den euro
pæiske centralbank fortsat kan stimulere økonomien og
holde renten meget lav i lang tid.

Overreaktion i de korte og mellemlange renter
Formuepleje vurderer, at de seneste måneders kraftige
stigning i de kortere danske og europæiske renter er en
overreaktion, og vi forventer, at de kortere renter falder
tilbage igen i løbet af de kommende måneder. Derfor er
rentefølsomheden øget den seneste måned, men vi hol
der fortsat fast i strategien om primært at være investe
ret i korte og mellemlange obligationer, jævnfør neden
stående figur. Beholdningen vil derfor profitere, hvis de
kortere europæiske og danske renter falder tilbage igen.
Til gengæld er følsomheden på obligationsbeholdningen
over for ændringer i de lange renter elimineret ved
hjælp af finansielle instrumenter.

Gældskrisen fortsat et latent problem
Den europæiske gældskrise ligger fortsat og ulmer under
overfladen. Senest er Portugal kommet i problemer, efter
at to ministre er trådt tilbage. Med valg i Tyskland i sep
tember er der ingen tvivl om, at Tyskland vil gøre meget
for at holde ro omkring det europæiske system, indtil
valget er overstået. De strukturelle udfordringer i Euro
land eksisterer dog fortsat.
Udsigt til stigende dollar
På valutasiden har den amerikanske dollar igen fået luft
under vingerne, efter den amerikanske centralbank
annoncerede, at den vil drosle ned på sin lempelige
pengepolitik. Med en amerikansk økonomi, der vokser
og en tilsvarende europæisk økonomi, der kører i bak
gear, er der udsigt til, at dollaren vil fortsætte sin optur i
de kommende måneder. Da vi forventer en yderligere
stigning i den amerikanske dollar, er dollareksponeringen
fra beholdningen af amerikanske aktier i Formueplejesel
skaberne ikke afdækket i øjeblikket. Med over 50 procent
af aktiebeholdningen i amerikanske aktier vil en højere
dollarkurs være understøttende for afkastet fremover.

RENTEFØLSOMHED PÅ OBLIGATIONSBEHOLDNINGEN
I FORMUEPLEJESELSKABERNE

UDVIKLING I FEMÅRIG DANSK SWAPRENTE
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AFKAST FORMUEPLEJES OBLIGATIONSPORTEFØLJE
sammenholdt med Nordeas obligationsindeks
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Ovenstående figur viser Formueplejes samlede investeringsmandats
valutaeksponering.

Formueplejes obl. portefølje
Nordea obl. indeks, varighed 2,5
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Kilde: Nordea
Indekserede værdier, 1. januar 2013 = 100. Som sammenligningsgrundlag er
anvendt Nordeas obligationsindeks med rentefølsomhed på 2,5. I 2013 har
rentefølsomheden i Formueplejeselskaberne i gennemsnit været ca. 1,25.
					
Nøgletal pr. 30.6.2013
Formuepleje
Rentefølsomhed
Konveksitet

Nordea indeks
rentefølsomhed 2,5

2,05

2,50

-1,38

-1,71

Rentefølsomhed er udtryk for, hvor meget kursen vil ændre sig ved en renteændring på et 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
et procentpoint. Ved en rentestigning på et procentpoint vil rentefølsomheden
stige fra 2,05 til 3,43 (+1,38)					
Forventninger kommende 12 mdr. 		
30.6.13

12 mdr. frem

2-årig statsrente DKK

0,48%

0,50%

10-årig statsrente DKK

1,87%

2,20%

2-årig swap-rente DKK

0,82%

0,75%

10-årig swap-rente DKK

2,22%

2,50%

0,0%

CHF
0%

12%

8%

4%

16%

Risiko (std. afv.)

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

6 mdr. frem

EUR

7,46

7,46

12 mdr. frem
7,45

CHF

6,07

6,00

5,90

USD

5,73

5,90

6,10

GBP

8,72

9,00

9,25

JPY*

5,79

5,60

5,40

* Kursen på JPY er skaleret med 100. Kurserne er i forhold til dansk kroner
EUR-euro; CHF-schweizerfranc; USD-amerikanske dollar; GBP-britisk pund;
JPY-japanske 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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Aktierne skal vise, de kan stå på egne ben
Efter at have oplevet markant fremgang indtil maj faldt
de globale aktiemarkeder tilbage hen imod kvartals
afslutningen og dermed sluttede andet kvartal totalt
set med mindre fald. I perioden gik aktieporteføljerne i
Formueplejeselskaberne dog i den modsatte retning og
leverede et positivt afkast på 3,3 procent svarende til et
merafkast på 3,6 procent før omkostninger.

Centralbankerne svinger taktstokken
Over det seneste år har verdens centralbanker i varie
rende omfang og med forskellige metoder forsøgt at
stimulere økonomierne. I USA har den amerikanske
centralbank siden september 2012 købt stats- og real
kreditobligationer for samlet set 85 milliarder dollar
hver måned, hvilket har været medvirkende til den posi
tive udvikling på det amerikanske aktiemarked det sene
ste år. Men den 22. maj 2013 udtalte den amerikanske
centralbankdirektør, Ben Bernanke, at banken nu kunne
spore fremgang i den amerikanske økonomi, og hvis
denne udvikling forsatte, vil banken udfase obligations
opkøbene frem mod sommeren 2014.
Usikkerheden omkring det fremtidige engagement og
en potentiel rentestigning fra den amerikanske central
bank har været de primære årsager bag kursfaldene fra
midten af maj. Dette skyldes primært usikkerheden om,
hvorvidt økonomien og dermed selskaberne er klar til at
stå på egne ben. Vi har endnu ikke set de positive takter
fra de amerikanske selskaber, der til fulde retfærdiggør
det seneste års kursstigninger. Indtil de indtræffer, eller
centralbanken udskyder stimulansnedtrapningen, vil vi
sandsynligvis kunne forvente en højere grad af usikker
hed på aktiemarkedet.
Regionale afkastforskelle
Afkastudviklingen i første kvartal dækker dog over
store regionale forskelle. Mest iøjnefaldende har været
udviklingen i Japan, hvor blandt andet intervention fra

AKTIEKURSUDVIKLING 1. HALVÅR 2013

centralbanken også har været på agendaen. Det japanske
Nikkei-indeks steg i årets fem første måneder med op
mod 50 procent målt i lokal valuta. Indekset er dog faldet
tilbage, men målt i lokal valuta har det japanske marked
fortsat haft en af de bedste afkastudviklinger i år.
Emerging markets er blandt de markeder, der har
oplevet størst kursfald. Fortsat usikkerhed omkring
vækststyrken i Kina samt markante prisfald på råvarer
har gjort, at lande som Brasilien, Rusland, Indien og Kina
har oplevet kursfald i niveauet 10-15 procent i år. Reak
tionen i emerging markets kom i særdeleshed efter
udmeldingerne fra den amerikanske centralbank og skal
i høj grad ses som reaktion på en generel risikoreduce
ring blandt globale investorer, herunder nedgearing og
afvikling af carry trades. Derfor er det ikke blot emerging
markets-aktier, der er blevet ramt, men også landenes
valutaer, renter og dermed obligationer, som har været
under pres i andet kvartal.

Transistionsperiode for aktier
Aktier befinder sig nu i en ny fase, hvor fortsatte stimuli
fra den amerikanske centralbank i samme omfang som
tidligere ikke nødvendigvis er en selvfølgelighed. Men
netop denne realitet kommer på baggrund af, at central
banken kan se en bedring i amerikansk økonomi. Denne
økonomiske bedring skal over tid forplante sig til selskab
ernes omsætning og indtjening og derigennem trække
aktiemarkedet. Det er netop denne mellemperiode,
vi med de seneste udmeldinger fra den amerikanske
centralbank har indledt. Skulle det økonomiske billede
forværres, er centralbanken igen klar til at gribe ind.
Derfor er fokus den kommende tid på omsætningsvækst
fra virksomhederne. Regnskabssæsonen indledes i star
ten af juli for de amerikanske selskabers vedkommende.
Det afgørende er, at vi begynder at se en vækst i selska
bernes omsætning. Selv en beskeden omsætningsvækst
vil være et positivt signal.
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Note: Alle indeks er Morgan Stanley indeks og nomineret i lokal valuta								
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Aktier
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NØGLETAL pr. 30.6.2013
P/E 2013E
Kurs / Indre værdi
Standardafvigelse seneste år

Formuepleje

MSCI World

12,5

14,0

2,0

1,9

12,8

13,4

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

Forventninger kommende 12 mdr.
Aktieafkast

6%

Udbytte

2%

Total

8%
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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 inve
steringsbanker. Banken har hovedsæde i New York, men
har kontorer i alle større finanscentre i verden. Goldman
Sachs har aktiviteter i fire segmenter: Investment Ban
king, 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 Hol
dings og Dwight Asset Management fra Old Mutual Asset
Management.
Moody’s Corporation er et
amerikansk kreditratingbu
reau, 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 orga
nisationer. Selskabet vurderer også kreditværdigheden
af låntagere til obligationer ved hjælp af en standardi
seret 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 ame
rikansk virksomhed, der funge
rer som holdingselskab for en
række datterselskaber, særligt inden for forsikringsbran
chen. Hovedsædet ligger i Omaha, Nebraska, og selska
bet 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 særligt inte
ressant i det nuværende investeringsmiljø. Microsoft
bliver konstant udfordret af gratisprogrammer og
nytænkning fra især Google. Ikke desto mindre har kun
dernes afhængighed af Microsofts produkter gentagne
gange vist sig at være stærkere end som så. Trods mar
kedets usikkerhed omkring holdbarheden i forretnings
modellen mener vi, der er større værdi i en investering i
Microsoft end konkurrenterne.

Yum! Brands driver blandt andet
restaranterne Pizza Hut, KFC og Taco
Bell. Yum! blev etableret i 1997 som
et spin off fra PepsiCo. Selskabet har i
dag 39.000 restauranter i mere end
130 lande, dog med hovedvægten af salget placeret i
Kina og USA. Uden for USA åbner selskabet cirka fem nye
restauranter om dagen i en kombination af franchise
og selveje.

*Bemærk: Der er ikke tale om en traditionel anbefalingsliste. Aktierne skal ses i sammenhæng med
de samlede porteføljer. Rækkefølgen er vilkårlig og ikke udtryk for rangordning. Endelig skal det understreges,
at hverken Formueplejeselskaberne eller Formuepleje har nogen interesse i at omsætte aktierne, idet det alene
betyder omkostninger til eksterne aktører.
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SAP AG er det største europæiske soft
warefirma 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-medar
bejdere. Akronymet fik senere en anden betydning, da
navnet på virksomheden blev ændret til Systeme, Anwen
dungen und Produkte in der Datenverarbeitung, og selska
bet har siden 2005 haft det officielle navn SAP AG. Produkt
området omfatter en bred vifte af planlægnings- og økono
miprogrammer, herunder SAP R/2 (mainframebaseret),
SAP R/3 og SAP Business One.

Teva Pharmaceutical er verdens
største producent af kopimedicin og
blandt verdens 15 største medici
nalselskaber. Selskabet har hovedkvarter i Israel, men med
kontorer og produktion fordelt over resten af verdenen. Sel
skabet blev stiftet i 1901 og har i dag mere end 46.000 med
arbejdere. Dagligt udskrives der cirka 4,2 millioner recepter
på Teva’s præparater i Europa og USA alene.

DSV er et verdensomspændende dansk
transportfirma. DSV er blandt de største
transportudbydere i Europa. Transport af varer foretages
gennem divisionerne: Road, Air and Sea. DSV koncernen har
hovedsæde i Brøndby og er en global udbyder af transportog logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret
med egne lokaliteter i 75 lande. Suppleret af partnere og
agenter tilbydes ydelserne dog i mere end 100 lande.
AutoZone er USA’s største
forhandler og distributør af
reservedele og tilbehør til biler. Selskabet blev stiftet i 1979
og har hovedkvarter i Memphis, Tennessee. Selskabet har i
alt 5000 butikker fordelt over USA, Mexico og Brasilien.

Vinci SA er en franskbaseret kon
struktionsvirksomhed. Virksom
heden designer, bygger, finansierer og administrerer facilite
ter såsom transportsystemer, offentlige og private bygninger,
byudvikling og netværk til energi og kommunikation. Selska
bet er opdelt i to områder, Contracts og Consessions. Con
tracts omfatter Vinci Energies, Eurovia og Vinci Construction
og beskæftigede i 2011 167.000 ansatte på 264.000 projek
ter. 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. 1. juli 2013.
Klassiske selskaber
Note

Optimum

Special-selskaber

Pareto

Safe

Epikur

Penta

Merkur

LimiTTellus

30%

55%

70%

85%

100%

65%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-12,5%

-15%

Fokus

VAREDEKLARATION
Afkastmål, 5 år
1)

> FT World

-

Risikoramme
Maksimalt kurstab 3 år

-

Investeringsunivers

Danske obligationer
Globale aktier

Danske obl.
Globale aktier
Formueplejeselskaberne

100%
globale aktier

100% danske
obligationer

Investeringsstrategi

Tangentporteføljeteori

Fund of funds

100% aktier
Optionssikring

Rentearbitrage

AKTIVER
Millioner kroner
Samlet portefølje

433

2.147

9.884

5.714

9.383

Obligationer (inkl. kontanter)

68%

69%

73%

76%

75%

Aktier

32%

31%

27%

24%

25%

Obligationer (inkl. kontanter)

68%

133%

217%

312%

363%

Aktier

32%

60%

80%

99%

118%

447

572

1.187

-

2%

100%

100%

98%

-

-

2%

488%

100%

98%

-

Andel af balance

Andel af egenkapital

PASSIVER
Millioner kroner
Egenkapital

433

1.069

3.318

1.389

1.887

447

572

241

Lånekapital

-

1.078

6.566

4.325

7.496

-

-

946

Procent
Egenkapital (solvens)

100%

52%

34%

24%

21%

100%

100%

21%

Lånekapital

-

48%

66%

76%

79%

-

-

79%

Gearing

-

0,9

1,9

3,2

3,8

-

-

3,8

DIVERSE
2)

Omkostninger
Resultathonorar

3)

10%

10%

10%

0%

0%

0%

10%

Fast honorar, % af egenkapital

0,55%

1,35%

1,75%

2,00%

2,25%

0.42%*

0%

0,80%

1,60%

Omkostninger, % af balance

0,67%

0,48%

0,43%

0,47%

0,46%

0,28%

0,77%

0,56%

Øvrige oplysninger
Noteret på NASDAQ OMX
Startår

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

2006

1999

1988

1991

1994

1998

2005

2009

1) Opgjort med 90 procents sandsynlighed.
2) Der betales et fast honorar beregnet ud fra egenkapitalen samt 10 procent resultathonorar, når der er overskud.
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
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Introduktion
til Formuepleje
Kom og få en introduktion til Formueplejes måde at
investere og rådgive på. Vi kommer omkring disse emner:
• Sådan investerer vi

Formuepleje investerer efter den klassiske porteføljeteori, der
anviser den investering, som giver det bedste afkast i forhold
til risikoen. Gennem mere end 25 år har vi udviklet og forfinet
modellen, der blander obligationer og aktier i én investering.

• Sådan rådgiver vi

Med udgangspunkt i en grundig formueanalyse kommer vi
omkring hele 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
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag

den
den
den
den
den
den
den
den
den
den

13. august
16. august
10. september
13. september
08. oktober
11. oktober
05. november
08. november
03. december
06. december

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

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

16.00
12.00
16.00
12.00
16.00
12.00
16.00
12.00
16.00
12.00

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

UDGIVER:

Rådgivning og formidling:

selskaberne
Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C
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Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Tuborg Havn, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup

Telefon 87 46 49 00, telefax 87 46 49 01,

Telefon 87 46 49 00, telefax 87 46 49 01,

info@formuepleje.dk, www.formuepleje.dk

info@formuepleje.dk, www.formuepleje.dk
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