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Invester i successen:

Formuepleje
Fokus
er nu blevet børsnoteret

Sådan får du mere
afkast ud af dine
investeringer

Bag om
lagerbeskatningen
– ikke så ringe endda
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Leder

Afkastet

mere end godkendt – igen
De netop aflagte årsregnskaber for de syv børsnoterede
Formueplejeselskaber blev fornuftig læsning. Alle fik pæne
overskud, som tilsammen blev til 1,827 milliarder kroner.

Bedst gik det i det mest risikable selskab
Penta, som skabte et afkast til sine aktionæ
rer på 38,5 procent. Selvom Penta er det
mest risikable Formueplejeselskab, var
risikoen dog kun på niveau med en tilsva
rende investering i en veldiversificeret
global aktieportefølje og endda lavere end
en investering i danske aktier. Og afkastet?
En global aktieinvestering målt ud fra
verdensindekset i danske kroner gav i peri
oden 15,5 procent, mens danske aktier
leverede 14,8 procent!
Samlet set har de risikojusterede afkast
i alle Formueplejeselskaber aldrig været
højere end nu.
Intet nyt under solen
Styrken i resultaterne opstod i høj grad,
fordi man i de klassiske Formueplejesel
skaber er tro mod den oprindelige idé med
at omsætte den såkaldte tangentporteføljeteori til ”rigtige investeringer”, der i ni
ud af ti år vil være alle andre investeringer
overlegne. Helt centralt for det gode resul
tat er naturligvis også, at kapitalforvalterne
i Formuepleje evnede at tage de rigtige be
slutninger på de rigtige tidspunkter i løbet
af året – og ikke mindst selskabernes ben
hårde fokus på risikostyring.
Risikostyring har førsteprioritet
Vores meget konservative tilgang til
risiko vil naturligvis fortsætte det kommende år. Her vil vi fortsætte med at være
aktive i risikostyringen i alt, hvad der
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indgår i porteføljerne. På obligationsporte
føljerne har risikostyringen for ganske
nyligt vist sit værd. I perioden fra maj til
august blev den toneangivende tiårige
danske rente næsten fordoblet fra 1 til 2
procent. Takket være aktiv risikostyring og
afdækning tabte selskaberne ikke penge på
obligationsporteføljerne – tværtimod.
Formålet med at anvende forskellige
beskyttelsesstrategier er at undgå kraftige
kursfald, hvis der for alvor opstår uro på
finansmarkederne. Selvom det kan koste
lidt at forsikre sig mod kraftig uro, viser
erfaringen, at det godt kan betale sig i en
usikker verden.

Værdi på gynger og karusseler og…
I det forgangne år er det ikke kun styringen
af obligationsporteføljerne, som har skabt
værdi. På lånesiden har vi blandt andet kun
net låse Formueplejeselskabernes låneren
ter fast, så vi aktuelt låner til lidt over 0
procent inklusive bankens marginal! Og
husk, vi låner kun i danske kroner og euro.
Dette har i høj grad bidraget til de stærke
resultater i selskaberne med gearing.
I artiklerne om Formuepleje Fokus kan
man læse meget mere om Formueplejes
tilgang til obligationsmarkederne og kon
servativ brug af gearing.
I alle selskaber – med undtagelse af net
op Fokus – spiller aktier en væsentlig rolle.
I det seneste år med høje afkast på marke
derne har det tillige været en bærende rol
le. Som investor bør man dog hæfte sig ved,

at der er skabt værdi udover, hvad marke
det har bidraget med. For eksempel har
aktionærerne i LimiTTellus, der jo udeluk
kende investerer i aktier, fået et afkast på
22 procent i det seneste regnskabsår.
Altså 6,5 procent mere end det afkast, som
verdensmarkedsindekset kunne levere.
Med andre ord har udvælgelsen af enkelt
aktier til Formueplejeselskaberne bidraget
ganske betydeligt til de opnåede resultater.

Fremtiden ligger i foreninger
De seneste 15 måneder har vi brugt tid og
kræfter på at fremtidssikre koncepterne
bag Formueplejeselskaberne – en fremtids
sikring, der sker ved, at investorerne i
Formueplejeselskaberne migreres over i
investeringsforeninger og hedge-/kapital
foreninger.
Processen forventes at kunne afsluttes i
løbet af 4. kvartal, og hvordan det i hoved
træk kommer til at foregå, kan man blandt
andet læse mere om i artiklen ”Migrering
– med så få bekymringer og så lidt papir
som muligt”.
Budskabet herfra er dog, at denne migre
ring skal ske sikkert og nemt og uden gener
for investorerne. Dertil tør jeg også love, at
hele denne proces ikke fjerner vores fokus
på at skabe gode resultater til investorerne
– tværtimod sikrer vi netop, at vi kan blive
ved med at lave langsigtede, værdiskabende
investeringer.

Søren Astrup, direktør,
Formueplejeselskaberne
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Udgives af Formueplejeselskaberne
som aktionærorientering
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11.800 eksemplarer
Magasinets formål er

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

Formuepleje har
skiftet logo

Der er sket rigtig meget i Formuepleje i løbet af det seneste år, og det har
blandt andet betydet, at både CPH Capital og Absalon Capital (tidligere
Alfred Berg Danmark) nu er blevet en del af Formuepleje Koncernen.
På trods af de mange ændringer og opkøb er Formuepleje dog stadig
Formuepleje. Vores værdier og målsætninger har ikke rykket sig en eneste
centimeter. Den eneste forskel er, at vi nu ikke bare har ét men hele tre
selskaber, der arbejder målrettet for at skabe det størst mulige afkast til
vores investorer.
I forbindelse med opkøbene af CPH Capital og det tidligere Alfred Berg
Danmark har vores grafiske designer Hanne Skov derfor redesignet vores
gamle logo for at gøre det tydeligt for både investorer og resten af verden,
at de tre selskaber hører under samme paraply og dermed også har samme
formål og interesser. De nye logoer skal altså skabe sammenhæng mellem de
tre selskaber og samtidig afspejle den enkelthed og gennemskuelighed, vi
altid prioriterer i vores arbejde for at nå de gode afkast.
Vi er i fuld gang med at skifte det gamle logo ud, og du kan allerede se det
nye design på vores hjemmeside og her i magasinet. Det nye logo vil efter
planen være implementeret på alle platforme seneste ved indgangen til 2014.

Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger
Bestyrelserne i de børsnoterede Formueplejeselskaber Optimum, Pareto,
Safe, Epikur, Penta, Merkur og LimiTTellus indkalder til ordinære general
forsamlinger tirsdag den 22. og onsdag den 23. oktober 2013 på selskabernes adresse Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C.
Alle aktionærer har ret til at møde til generalforsamlingerne og kan
finde præcise tidspunkter, dagsordener og fuldmagtsblanketter til de enkelte
selskaber på Formueplejes hjemmeside. Tilmelding og bestilling af adgangs
kort skal ske på telefon 87 46 49 00 senest fredag den 18. oktober 2013.
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Anerkendt tysk
investeringshus giver
pris til CPH Capital
CPH Capital, som står bag udvælgelsen af de 50-60
aktier, der ligger i alle Formueplejeselskabernes
porteføljer, modtog i september den prestigefyldte
Sauren Golden Reward for 2013 i kategorien
”Globale Aktier”, efter det tyske investeringshus
Sauren havde udført en omfattende analyse af
CPH Capitals kvalitative investeringsprocesser
og performance.
Ifølge Sauren har CPH Capital formået at udvikle
og fastholde en succesfuld investeringsproces base
ret på en kvantitativ udvælgelse og en efterfølgende
kvalitativ selektion ved anvendelse af blandt andet
fundamental cash-flow analyse, strategianalyse af
virksomheden samt ledelsesvurdering. Udover dette
begrunder Sauren sin topplacering af CPH Capital
med, at selskabet besidder et ekstraordinært højt
kvalitetsniveau i sin kapitalforvaltning og har høj
sandsynlighed for fremadrettet at levere merafkast
i forhold til markedet.
”Vi er stolte og samtidig ydmyge over at modtage
denne prestigefyldte pris i form af Saurens Golden
Reward 2013. Prisen opfatter vi som en anerken
delse af vores målrettede indsats på at udvikle og
fastholde en dokumenteret og disciplineret investe
ringsproces med avanceret risikostyring,” siger
administrerende direktør for Formuepleje og
CPH Capital, Niels B. Thuesen.
Siden opstarten af CPH Capital Globale Aktier for
godt to år siden har afdelingen leveret et akkumu
leret merafkast til investorerne i forhold til bench
mark på 11,7 procent.
David Dalgas, CFA, investeringsdirektør ved CPH Capital

Rige er mere
risikovillige
end fattige

Kim Hoberg Nielsen, senior formuerådgiver

Thomas Meedom, partner og senior formuerådgiver

To nye formuerådgivere
i Formuepleje Vest
1. august 2013 tiltrådte Kim Hoberg Nielsen
og Thomas Meedom som senior formueråd
givere i Formuepleje Aarhus. Kim Hoberg
Nielsen er HD i finansiel rådgivning og har
bred erfaring fra den finansielle sektor fra
blandt andre Nykredit og Alm. Brand Henton,
hvor han har arbejdet som investeringsrådgi
ver og porteføljemanager. I Formuepleje skal
Kim primært arbejde med rådgivning over
for bestående og nye kunder – et samarbejde
han ser frem til, fordi kunder og rådgivere
arbejder ud fra samme interesser:
”Jeg kan godt lide gebyrstrukturen i
Formuepleje – ingen kurtageindtægter, men
i stedet resultathonorar, som giver et interes
sesammenfald med kunderne. Her ønsker
begge parter det højest mulige afkast, inden
for de givne investeringsrammer, og det er
anderledes end den etablerede klassiske
finansindustri,” forklarer han.
Thomas Meedom er det andet nye ansigt i
Formueplejes erfarne senior formuerådgiver

team, og han er ansat med ambitionen om at
styrke Formueplejes position indenfor for
mueforvaltning og rådgivning over for formu
ende privatkunder. Thomas har gennem 26 år
beskæftiget sig med rådgivning af netop
privatkunder inden for formueforvaltning,
primært i forhold til allokering af afkast/
risiko-forhold. Senest har han været kunde
chef og partner hos Investering & Tryghed
samt Senior Relationship Manager hos SEB
Wealth Management, og han har længe haft
øje på Formuepleje fra sidelinjen:
”Jeg har faktisk tidligere været skeptisk
over for Formueplejes koncept, men efter
finanskrisen er strategien lagt om, og jeg
synes, det er et imponerende maskinrum
og koncept, der i dag er i Formuepleje. Jeg
glæder mig meget til at være med til at præ
sentere kunderne for den nye, stærke strategi
og til fremadrettet fortsat at påvirke den i den
rigtige retning,” siger Thomas Meedom, som
også vil indgå i Formueplejes partnerkreds.

Det lyder logisk, at rige mennesker
er mere risikovillige end fattige. Har
man penge nok, er man normalt
mere villig til at gamble for at få
mere, hvis tabet ikke kan mærkes
ret meget. Er man derimod fattig,
træffer man i højre grad sikre valg,
fordi det er vigtigere at blive lidt
mæt end at sulte.
Dette fænomen underbygges nu
af forskning i adfærd blandt aber. En
gruppe forskere fra Sydney’s School
of Economics gennemførte et forsøg
blandt to grupper aber. Den ene
gruppe fik rigeligt med vand, mens
den anden gruppe blev tørstet.
Aberne blev stillet over for et valg
mellem af få en dobbelt portion
vand med 50 procents sandsynlig
hed, eller en almindelig portion
vand med 100 procents sikkerhed.
De vandmætte aber udviste den
største risikovillighed og gamblede,
mens de tørstende aber traf det
sikre valg.
Forskeren bag undersøgelsen
Agnieszka Tymula siger til JyllandsPosten, at hvis vi overfører resulta
tet af undersøgelsen til menneske
heden, kan vi konkludere, at når
økonomier er i opsving, bliver folket
i al sin helhed mere villig til at løbe
større risici, mens man under øko
nomiske nedture kun er villig til at
løbe mindre risici.

Danskerne bruger penge igen
Sammenlignet med sidste år tyder det på,
at danskerne denne sommer igen har
turdet bruge penge. Faktisk brugte dan
skerne samlet set for 26,9 milliarder
kroner i august, hvilket svarer til en stig
ning på 3 procent.
Udover et øget forbrug er der også
sket en gennemsnitlig stigning i konto
overførsler, indbetalingskort og dankort
forbrug, og faktisk er det tre år siden,

aktiviteten sidst har været så høj. Selvom
der er usikkerhed omkring deres nøjag
tige betydning for dansk økonomi, så
kan tallene i betalingsindikatoren være
tegn på økonomisk vækst. Det er gode
nyheder, siger Finansrådet, som samtidigt
vurderer, at det stigende antal pengeoverførsler snart vil kunne ses i national
regnskabet.
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Hold dig opdateret gennem
nyhedsbrevet FORMUEnyt
FORMUEnyt er Formueplejes elektroniske
nyhedsbrev, som udkommer hver anden
uge. Nyhedsbrevet giver dig de vigtigste ny
heder om, hvad der rører sig på de finan
sielle markeder og i Formuepleje direkte i
din mailboks.
I et af de seneste udgaver blev læsere
blandt andet indkaldt til ordinære general
forsamlinger i Formueplejeselskaberne
og opdateret om processen fra selskaber
til foreninger. Derudover kunne de læse
artiklen ”Derfor skal du vælge købog behold strategien”, som forklarer
fordelene ved netop denne strategi, når

man vælger en aktivt forvaltet investe
ringsløsning via Formuepleje.
Med FORMUEnyt får du også direkte
adgang til den elektroniske udgave af Maga
sinet FORMUE, som udkommer fire gange
om året, og til Formueplejes månedsstatus,
hvor vi ser tilbage på forgangne måneder
og med et kritisk blik vurderer, hvad speci
fikke hændelser kommer til at betyde for de
finansielle markeder fremover.
Du tilmelder dig nyhedsbrevet på
formuepleje.dk, hvor der er et link på
forsiden – og det er selvfølgelig gratis.

Danske investorer er glade
for investeringsforeninger
De seneste tal fra Nationalbanken viser, at danskernes
investeringer i aktieafdelinger er vokset med næsten
100 milliarder kroner i løbet af det sidste år. Dermed
forvalter branchen nu aktiefonde for 492,7 milliarder
kroner mod 393,9 milliarder kroner sidste år. Mere
end en tredjedel af det investerede beløb er placeret i
USA, mens danske aktier ligger på en tredjeplads, kun
overgået af investeringer i de øvrige EU-lande.
Kilde: IFR

Laveste inflationsstigning
nogensinde
Ifølge tal fra Danmarks Statistik er den nuværende
stigningstakt i forbrugerpriser på 0,4 procent den
lavest målte nogensinde. Det historisk lave inflations
niveau skyldes især, at økonomien længe har kørt
meget forsigtigt. Af den grund har virksomhederne
holdt deres priser på et stabilt niveau, og samtidig har
politikerne undladt at indføre større prisændringer
som for eksempel højere afgifter.
Den lave inflation er godt nyt for forbrugerne, som
også kun har oplevet svage stigninger i lønniveau. Det
betyder, at forbrugerne har kunnet bevare købekraf
ten af deres indkomster, og dem, som har oplevet
større lønforhøjelser, har endda øget deres købekraft.
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Penge køber lykke
Sådan lyder den (måske) overraskende konklusion på en undersø
gelse, lykkeforskere fra amerikanske Harvard University for nyligt
har gennemført. Men undersøgelsen viser samtidigt, at det ikke er
lige gyldigt, hvad pengene bliver brugt på. Lækre biler, dyre huse og
andre materielle ting har nemlig stort set ingen effekt på, hvor lykke
lige vi føler os.
Derimod sker der en mærkbar ændring i vores lykkeniveau, når
vi bruger penge på andre – uanset hvor stort et beløb, der er tale om.
Gennem en række eksperimenter er lykkeforskerne fra Harvard igen
og igen kommet frem til, at det at bruge penge på andre, hvad end
man giver til velgørenhed eller køber gaver til venner og familie, gør
folk meget lykkeligere, end hvis de brugte et tilsvarende beløb på
dem selv.
Kilde: Harvard Business Review

13%

om året i 25 år
17% 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 2,2 millioner kr.
Se mere på www.formuepleje.dk.

FORMUE PLEJE

Safe

Målt over perioden 1/5 1988 til 10/10 2013 har Formuepleje Safe leveret
13,2% i gennemsnitligt årligt afkast. I perioden fra 10/10 2012 til 10/10
2013 har Formuepleje Safe leveret 17,1 procent i afkast. Historiske afkast
er ikke garanti for fremtidige afkast.
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Formuepleje Fokus

Formuepleje Fokus
er et aktivt valg
Strategien i Formuepleje Fokus er at skabe et højt risikojusteret
positivt afkast til investorerne ved at investere aktivt i danske
realkreditobligationer med op til fire gange gearing.
Af Erik Bech, senior kapitalforvalter, Formuepleje // erik.bech@formuepleje.dk

Formuepleje Fokus investerer i danske realkreditobliga
tioner for både egne og lånte midler på op til fire gange
den indskudte egenkapital. Strategien går kort fortalt ud
på at låne billigt i pengemarkedet og placere pengene i
danske realkreditobligationer. Der er dog mange mulig
heder for at optimere afkastet både i form af tiltag for at
minimere lånerenten og tiltag for at maksimere afkastet
fra de investerede realkreditobligationer. Derved kan
Formueplejes mangeårige ekspertise med lånefinansie
ret køb af realkreditobligationer udnyttes.

Flot afkast i 2013 trods kraftige rentestigninger
Den aktive forvaltning har båret frugt i flere omgange.
Senest i år, hvor Formuepleje Fokus indtil videre har for
mået at levere et positivt afkast på 7,5 procent på trods
af, at den ti-årige danske rente er steget med 0,6 procent
point, og obligationsindekset har haft et negativt afkast
på -0,2 procent*. Dette markante merafkast skyldes, at
følsomheden over for renteændringer var meget lav ved
årets start, og derfor har obligationsporteføljen klaret sig
helskindet gennem en periode med kraftige kursfald. Det
skyldes primært, at afkastet i Formuepleje Fokus i en pe
riode har været mindre afhængigt af rentebevægelser, da
følsomheden overfor ændringer i renteniveauet har væ
ret relativt lav. Afkastet er primært skabt ved at udnytte
forskellen mellem lånerenten og placeringsrenten, og
derfor har Formuepleje Fokus formået at tjene penge på
obligationer, selvom renterne er meget lave.

* Opgjort pr. 7. oktober 2013
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I kølvandet af de seneste måneders rentestigning
er følsomheden over for renteændringer i Formuepleje
Fokus langsomt blevet lidt større. Det skyldes i høj grad,
at de finansielle markeder nu har indregnet en del rente
forhøjelser i de kommende år, og i obligationskurserne
er der i et vist omfang taget højde for, at renterne skal
stige yderligere.
Dette skift i den aktive forvaltning er netop et eksem
pel på, at Fokus arbejder dynamisk og hele tiden tilpas
ser sig de aktuelle forhold på rentemarkedet og søger at
bringe porteføljen i position til at høste afkast.

Korte og lange renter
Det er værd at dvæle lidt ved forskellen på korte og lange
renter. De kortere renter har typisk en løbetid på under
fem år, mens lange renter typisk har en løbetid fra ti år
og opad. Den Europæiske Centralbank styrer i høj grad
udviklingen i de korte europæiske og derved korte dan
ske renter via deres politik og udmeldinger, som baseres
på udsigterne for væksten og inflationen i Euroland. De
lange renter er påvirket af forventningerne til den euro
pæiske vækst og inflation på lidt længere sigt, men de
lange renter har i de sidste par år været ekstraordinært
lave, fordi den amerikanske centralbank har købt mas
sivt op i lange amerikanske statsobligationer. Det har
medført, at de lange amerikanske renter har været kun
stigt lave, hvilket også har haft en afsmittende effekt på
de lange europæiske renter.

Senior kapitalforvalter Erik Bech >>

<< Senior kapitalforvalter René Rømer

Korte renter forbliver lave
I Formuepleje forventer vi, at det vil tage
nogle år endnu, før den europæiske øko
nomi kommer op i gear, og der er udsigt til
stigende inflation. Derfor forventer vi, at de
korte europæiske renter vil forblive meget
lave i lang tid endnu og endda i en længere
periode, end der er indregnet på rentemar
kederne. Så med udsigt til begrænsede ren
testigninger i de korte renter, ser vi god
værdi i korte obligationer. Udsigterne er lidt
mere mudrede for de lange renter, hvor den
amerikanske centralbank har signaleret, at
de snart vil begynde at drosle ned på deres
opkøb af lange obligationer. Det har allerede
sendt de lange renter markant op i de sene
ste måneder – også i Euroland - og yder
ligere forbedring i den amerikanske øko
nomi kan få de lange renter yderligere op i
de kommende år. Derfor er følsomheden
overfor renteændringer i Formuepleje
Fokus også koncentreret omkring obligatio
ner med en løbetid på op til tre-fire år, jævn
før figuren på næste side. På grund af øget
usikkerhed omkring de lange renter er føl
somheden overfor ændringer i de lange ren
ter afdækket med finansielle instrumenter.

Attraktive afkastforventninger
Hvis man skal se på afkastpotentialet,
afhænger afkastet i høj grad af renteudvik
lingen. Følsomheden over for ændringer i
renterne er blevet større de seneste måne
der, men det er hovedsageligt over for
ændringer i de korte renter op til fire år, at
risikoen er blevet øget. Det forventede afkast
på 12 måneders sigt på Formuepleje Fokus
ligger i niveauet omkring 6-7 procent, jævn
før figuren på næste side. Risikoen på afkas
tet er primært, at renterne stiger kraftigt.
Selvom den løbende rentegevinst fra forskel
len mellem lånerenten og placeringsrenten
er med til at give en god stabilitet i afkastet,
så vil kraftige stigninger især i de kortere
renter medføre, at der kortvarigt kan komme
udsving i kursen på Formuepleje Fokus.
Formue // 4. kvartal 2013
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Formuepleje Fokus
På et års sigt vil der dog stadig være et positivt afkast selv ved en større rentestigning på op til 1 procentpoint
i de lange renter. Vi vurderer, at sandsynligheden for, at
renterne stiger mere end 1 procentpoint på 12 måne
ders sigt, er meget begrænset, men hvis vi tager fejl, så
kan Formuepleje Fokus give et negativt afkast.

Aktiv styring
Den aktive forvaltning har altså været med til at give de
gode historiske afkast i Formuepleje Fokus, og der bliver
løbende justeret på strategien i selskabet i takt med, at
der opstår interessante muligheder. I øjeblikket er stra
tegien primært baseret på, at de korte europæiske ren
ter vil forblive på et lavt niveau i lang tid endnu. Denne
strategi vurderes at give det højeste afkast set i forhold
til risikoen i løbet af det kommende år.

FAKTA
Afkastet ved investering i obligationer består af
to komponenter: De løbende rentebetalinger og
kursgevinst/kurstab. Renteindtægterne er faste
og tikker ind dagligt, mens kursen på obligatio
nerne afhænger af rentebevægelserne. Det bety
der, at investorer også kan tjene penge på obli
gationer i perioder, hvor renterne stiger, og kur
sen på obligationerne falder. Det er tilfældet,
hvis de løbende renteindtægter kan kompen
sere for kurstabene på obligationerne.
De løbende renteindtægter giver en jævn og
stabil indtjening, mens der kan være større ud
sving i kurserne på obligationerne, hvis der sker
store ændringer i renterne på forholdsvis kort
tid. Formålet er at skabe et positivt afkast på 12
måneders sigt, men hvis der er store rentestig
ninger på kort tid, kan afkastet godt være nega
tivt i en kortere periode. De løbende renteind
tægter vil dog med tiden igen vende billedet,
så afkastet bliver positivt. Derfor er investerin
gerne i Formuepleje Fokus også typisk lagt på
en horisont på minimum et års sigt, og vi anbe
faler, at investorer typisk har en horisont på et
til tre år.

Rentefølsomhed
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Kilde: Formuepleje og Nordea Analytics
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Sådan køber du Fokus
Den endelige kapitalforening Fokus er endnu
ikke på plads. Indtil da kan du købe beviser i
hedgeforeningen Fokus. Det gør du nemmest
ved at kontakte Formuepleje.
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Opgjort pr. 16. september. Horisont 12 måneder. Forventede afkasttal er efter omkostninger
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Investering i
Formueplejes
rentemotor
Ved investering i Formuepleje Fokus
opnår du et meget attraktiv afkast i
forhold til risikoen - 81 procent i
akkumuleret afkast på 4½ år. Fokus
er et godt alternativ til investeringer i
kredit- og virksomhedsobligationer. >>
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Formuepleje Fokus

Af René Rømer, CFA, senior kapitalforvalter, Formuepleje // rene.roemer@formuepleje.dk

Formuepleje Fokus blev skabt i det oprørte kølvand efter
finanskrisen i 2008. Det var tydeligt for Formuepleje, at
danske realkreditobligationer på ryggen af finanskrisen
var kraftigt undervurderede. Samtidig oplevede Formue
pleje, at kunderne efterspurgte en investering uden
aktiemarkedets risiko. Der var derfor et klart sammen
fald i de investeringsmæssige givtige perspektiver, som
en gearet obligationsinvestering kunne levere til Formue
plejes investorer, og kundernes efterspørgsel efter en
investering med lav risiko og godt afkastpotentiale.
Modellen med gearede obligationsinvesteringer var
velkendt fra de øvrige gearede Formueplejeselskaber og
kunne derfor nemt implementeres. Dermed blev For
muepleje Fokus skabt i foråret 2009, som en gearet obli
gationsinvestering pakket ind i en unoteret aktie.
Øjeblikkelig succes
Som det ses i figuren nedenfor, blev selskabet med det
samme en succes både absolut, men også relativt i for
hold til obligationsmarkedet. Selskabets opstart faldt
sammen med en periode, hvor det danske realkreditobli
gationsmarked – ifølge Formuepleje – generelt var for
billigt. Derfor blev porteføljen i Fokus positioneret til at
udnytte dette, og det var i høj grad denne strategi, der
gav selskabet den gode start.

Aktiv forvaltning
Det var med andre ord den aktive forvaltning af obliga
tionsmandatet, der gav selskabet den gode start, og som
den anden graf viser, har kursudviklingen i Fokus gen
nem årene i høj grad været præget af Formueplejes hold
ninger til verden. Det mest uforglemmelige eksempel på
en sådan holdning forekom i foråret 2011, hvor Fokus
var igennem nogle hårde måneder, inden Formuepleje fik
ret i, at den europæiske centralbank var ved at begå en
brøler ved at hæve renterne for tidligt. Uforglemmeligt
Resultater
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Benchmarket har en rentefølsomhed på 8,75 (3,5 NDEA CM 2,5 - 2,5 (Cibor 3m + 0,3%)
Kilde: Formuepleje og Bloomberg
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Fokus på Fokus
Det, man derimod får via en investering i Fokus, kan
ses på grafen på næste side. Belært af erfaringerne fra
finanskrisen er Fokus designet til kun at have aktiver,
der både har god likviditet, når bølgerne går højt på
markederne, og høj kreditkvalitet. I modsætning til
langt de fleste andre obligationsmarkeder kunne danske
realkreditobligationer stadig omsættes på selv de værste
Aktiv forvaltning

170

150

fordi Fokus og de øvrige Formueplejeselskaber mistede
en del kunder, der var uenige i strategien.
Også i 2013 har den aktive forvaltning givet pote. Ved
starten af i år var porteføljen positioneret til, at specielt
de lange renter skulle stige. I skrivende stund er den
danske tiårige rente steget med 0,6 procentpoint i år,
hvilket har givet negative afkast for det danske obliga
tionsindeks. Samtidig er Fokus steget med 7,5 procent.
Netop fordi strategien for 2013 har været en så hurtig og
overvældende succes, har det også været nødvendigt at
tilrette porteføljerne en smule. I øjeblikket har vi fjernet
vores eksponering mod de længere renter, ganske enkelt
fordi vi vurderer, at der fortsat er store muligheder for
rentestigninger, men også for store rentefald. I stedet har
vi positioneret porteføljen til at udnytte de meget lave
renter fra den europæiske centralbank, som, vi forudser,
vil vare ved en rum tid endnu. Den holdning deler marke
det ikke, og derfor forventer vi at kunne skabe afkast til
investorerne via denne strategi resten af året og i 2014.
Netop det med Formueplejes holdninger er en meget
vigtig pointe for investorerne i Fokus at forstå. Når man
køber Fokus, får man altså en aktivt forvaltet obligations
investering, der aktivt søger at udnytte de muligheder,
der findes for at hente profit i markedet. Det, man ikke
får, er en konsensusinvestering, hvis fremmeste formål
ikke er at fremstå som den dårligste investering i håbet
om at kunne fastholde investorerne.

Realer
er billige
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dage i 2008, og samtidig vurderes dansk realkredit typisk
til at have den højeste kreditvurdering på linje med ek
sempelvis danske statsobligationer. Derfor passer dansk
realkredit godt ind i Fokus. Som det ses nedenfor, bruger
Fokus også lånefinansiering. Også her er konceptet desig
net relativt konservativt. Med øje for, at pengene typisk
anvendes til køb af danske realkreditobligationer og sam
menlignet med tilsvarende produkter på markedet, er en
fremmedfinansiering på op til fire gange egenkapitalen
ikke høj. Samtidig er lånoptagningen begrænset til at
være i euro eller danske kroner. Formålet med Fokus er
altså at tjene penge på renterne. Ikke ved at få betaling
for at tage kreditrisiko, illikviditet eller valutakursrisiko.

Hvorfor Fokus?
Alt det overstående finder man også inde i Formueplejes
porteføljeselskaber – dog med varierende lånefinansie
ring. Så det er ikke hele svaret på, hvorfor investorerne
køber Fokus.
Som medlem af Formueplejefamilien har Fokus natur
ligvis også gavn af den ekspertise og de stordriftsfordele,
der i øvrigt findes i Formueplejekoncernen – herunder
forvaltningen af danske realkreditobligationer aktuelt for
mere end 21 milliarder kroner. Et konkret eksempel på
en sådan stordriftsfordel er, at Fokus ikke betaler kur
tage på obligationshandler og i øvrigt betaler en meget
lav og dermed konkurrencedygtig rentemarginal til ban
kerne. Faktisk lykkedes det Fokus at få penge for at låne i
2012 (også kaldet negative renter), hvilket selvfølgelig
var medvirkende til det flotte resultat i 2012, der kom på
trods af de rekordlave renter.
I dag betaler Fokus igen renter, når selskabet låner
penge, men som Figur 4 viser, så er situationen faktisk
mere fordelagtig nu, end da lånerenten var under 0 pro
cent i 2012, fordi obligationsrenten er steget endnu
mere. Igen gør dette sig også gældende for Formueplejes

porteføljeselskaber, der alle kan låne billigt, fordi det er
danske realkreditobligationer, der stilles til sikkerhed
(hvis det havde været knap så sikre obligationstyper,
ville rentemarginalen have været væsentlig højere).
Så det er heller ikke svaret på, hvorfor investorerne
køber Fokus.
Det oplagte svar er selvfølgelig, at man med Fokus får
en investering, der oftest svinger modsat aktiemarkedet.
Hvis det ene stiger, falder det andet – og omvendt. Det er
også af den grund, at obligationer udgør en stor del af
Formueplejes porteføljeselskaber.
Et andet svar er, at mange investorer ser Fokus som
et alternativ til at købe virksomhedsobligationer og høj
rentelandeobligationer, der efter rentefaldene i 2011 og
2012 fortsat kan fremvise rentesatser, der ikke er alt for
tæt på 0 procent. At Fokus trods realkreditobligationsin
vesteringerne fortsat kan matche det forventede afkast
på førnævnte obligationstyper skyldes, at afkastet i
Fokus ikke primært afhænger af renteniveauet på danske
realkreditobligationer, men af renteforskellen mellem
placeringsrenten og lånerenten som vist nedenfor.
Måske mere simpelt
Måske er svaret endnu mere simpelt. Måske efterspørger
investorerne Fokus, fordi det har vist sig at være en gan
ske god investering. Siden opstarten i maj 2009 har
Fokus nemlig været i stand til at slå 99,7 procent af alle
eksisterende danske investeringsforening målt på det
risikojusterede afkast.
Måske er svaret på, hvorfor investorerne køber Fokus,
en kombination af alt det ovenstående. Eller noget
helt andet. I hvert fald vil vi i Formuepleje gøre vores
bedste for at fortsætte de gode resultater, og vi glæder
os til at byde velkommen til en masse nye investorer,
der uanset årsagen, nu kan blive investorer i forbindelse
med børsnoteringen af Hedgeforeningen Fokus.

Formuepleje Fokus balance
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Rentemotoren: Viser forskellen mellem renten på en realkreditobligation og lånerenten.
Rentemotoren giver derfor en indikation af attraktionen ved at investere for lånte penge.
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Aktier

Stigende renter
stopper ikke nødvendigvis
aktiefesten
Den 22. maj annoncerede den amerikanske centralbank, at den
senere på året ville begynde at nedtrappe støtteopkøbene af
obligationer. Renterne steg, og aktier faldt. Men det betyder ikke,
at stigende renter er negativt for aktier.
Af Otto Friedrichsen, aktiestrateg, Formuepleje // otto.friedrichsen@formuepleje.dk

Den almindelige holdning blandt aktieinvestorer er, at de
seneste års positive aktiekursudvikling i vid udstrækning
skyldes stimuli fra blandt andet den amerikanske central
bank. Men hvad sker der, når centralbanken på et tids
punkt begynder at nedtrappe de obligationsopkøb, som
markedet har taget som en selvfølge gennem længere tid
– er det negativt for aktieudsigterne?
På baggrund af amerikansk datamateriale tilbage fra
1965 viser vores analyse, at cyklisk betingede rentestig
ninger og starten på en pengepolitisk stramning er posi
tivt for aktier i langt de fleste tilfælde. Udfordringen for
aktiemarkedet er, når der sker strukturelle skift i rente
niveauet som følge af blandt andet en kraftigt accelere
rende inflation. Det er dog et scenarie, der må forventes
at ligge noget ude i fremtiden.
Rentestigninger er ikke bare rentestigninger
Renterne er siden maj steget markant både i USA og i
Europa. Baggrunden har været, at den amerikanske cen
tralbank tilbage i maj signalerede, at hvis bedringen i
amerikansk økonomi forsatte, ville banken begynde at
reducere det massive obligationsopkøb, der har holdt
renterne lave i en længere periode.
Når effekten af stigende renter skal måles på aktier, er
det nødvendigt at skelne mellem to typer af rentestignin
ger. Den ene type er den cyklisk betingede stigning, hvor
den marginale ændring i renten skyldes en underlig
gende bedring i økonomien og derigennem på længere
sigt inflationsforventningerne. Denne type rentestigning
sker i takt med, at de økonomiske forventninger bedres,
og markedsrenterne stiger, uden at centralbankernes
renter nødvendigvis ændrer sig. Eksempler på dette
14
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kunne være perioder omkring midten af 1990’erne,
2003-2004 og 2009-2011. Det modsatte gør sig også
gældende ved kraftige fald i markedsrenterne som følge
af recessionsforventninger, hvilket er et særdeles dårligt
scenarie for aktier. De cykliske rentestigninger defineres
her som ændringen i den tiårige amerikanske statsrente
over en periode på tre måneder.

Strukturelle renteskift
Den anden type rentestigning er en mere permanent æn
dring af renteniveauet over en længere periode. Denne
type har historisk haft en begrundelse i mere strukturelle
økonomiske ændringer. Et eksempel på en strukturel
længerevarende rentestigning kunne være perioden
fra1972 frem til starten af 1980’erne, hvor stigende ren
ter over et helt årti førte til P/E kontraktion og dårlige
aktieafkast. Omvendt førte et længerevarende strukturelt
rentefald frem til slutningen af 1990’erne til multipeleks
pansion og gode aktieafkast. Da der er tale om længere
varende strukturelle skift i renteniveauet, kan en sådan
ændring ofte først registreres, når den er sket, simpelt
hen fordi rentestigningen eller -faldet løber over en år
række. Varigheden for strukturelle skift i renten sættes
her som udgangspunkt til tre år.
Baggrunden for at vælge det tiårige rentepunkt på
statsrentekurven skyldes, at netop denne rente spiller
en afgørende rolle i fastsættelsen af det langsigtede
afkastkrav fra aktionærerne gennem Capital Asset Pricing
Modellen (CAPM). Forskellige bevægelser i dette
rentepunkt har derfor afgørende indirekte betydning
for afkastkravet på egenkapitalen og derigennem
på værdiansættelsen af aktieselskaber gennem
>>

Chefen for den amerikanske
Centralbank, Ben Bernanke,
har varslet nedtrapning af
ekspansive pengepolitik
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diskonteringsfaktoren. Når det tiårige ren
tepunkt ændrer sig som følge af en cyklisk
bevægelse, er det ofte et udtryk for bevæ
gelser i flowet. Når markedet for eksempel
oplever en cyklisk rentestigning – herunder
specielt en cyklisk real renterentestigning
– er det ofte positivt for aktier, da der i
dette scenarie sker en forbedring i økono
mien uden den negative effekt fra kraftigt
stigende inflation.

Cykliske rentestigninger resulterer
i aktiekursstigninger
For at undersøge den historiske sammen
hæng mellem aktiekursudviklingen givet
ved det amerikanske S&P 500 indeks og
cykliske og strukturelle ændringer i den
tiårige amerikanske statsrente, er der fore
taget regressioner med renteændringerne
som den forklarende variabel.
I analysens første del analyseres sam
menhængen mellem cykliske rentestignin
ger og udviklingen i S&P 500 indekset
siden 1990. Tremåneders ændringen i den
amerikanske tiårige statsrente er således
sammenholdt med ændringen i aktieind
ekset over samme periode. Som nævnt tid
ligere var cykliske rentestigninger i denne
sammenhæng defineret som ændringen i
den tiårige amerikanske statsrente over tre
måneder. Større ændringer i renteniveauet
over denne periode er historisk forbundet
med en ændring i opfattelsen af de grund
læggende økonomiske variable – enten for
ventningen og tegn på økonomisk fremgang
(stigende rente) eller en forværring af de
økonomiske variable og forventningen
om afmatning eller ligefrem recession
(faldende renter).
Siden 1990 har der været en ikke stati
stisk signifikant positiv sammenhæng mel
lem ændringen i den amerikanske stats
rente og ændringen i aktieindekset. Det
betyder med andre ord, at ved cykliske ren
tefald har aktiemarkedet en tendens til at
opleve kursfald, hvorimod aktiemarkedet
historisk set har reageret positivt ved cykli
ske rentestigninger. Baggrunden er blandt
andet, at kraftige cykliske rentefald over en
periode på tre måneder historisk set har
været resultatet eller forventningen om en
kraftig opbremsning af den økonomiske
aktivitet og ligefrem forventningen omkring
recession. En kraftig cyklisk rentestigning
16
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er omvendt resultatet af eller forventningen
om stigende økonomisk aktivitet, der vil
øge indtjeningen i de selskaber, der indgår
i aktieindekset, hvilket på sigt resulterer i
kursstigninger.

Strukturelle renteskift har historisk
set været negativt for aktiemarkedet
Af grafen nederst fremgår sammenhængen
mellem mere strukturelle renteskift målt
over tre år siden 1965. Figuren illustrerer
således sammenhængen mellem ændringen
i den tiårige amerikanske statsrente over
tre år og det tilhørende aktieafkast over
samme periode. Som det fremgår, er der en
tendens til negativ sammenhæng mellem
renteændringen og aktieafkastet. Kraftigt
stigende rente over tre år har historisk
resulteret i lavt eller negativt aktieafkast,
mens faldende renter har resulteret i posi
tivt aktieafkast. Da grafen netop forsøger at
fange de strukturelle skift i renteniveauet,
er der en klar tendens til grupperinger i
datasættet.
Ved en strukturel stigende rente adskil
ler perioderne 1971-1975 og 1977-1981
sig, idet der ved rentestigninger her kan ses
en forholdsvis klar grupperingstendens.
Starten af 1970’erne var karakteriseret af
ganske kraftige rentestigninger fra den
amerikanske centralbank umiddelbart efter
en periode med recession i 1970 som følge

af en kraftigt stigende inflation. Det positive
reaktionsmønster i perioden fra 1977-1981
var umiddelbart efter den anden recession
i 1974-1975, hvor den økonomiske vækst
steg ganske kraftigt, før man i 1981-1982
igen bekæmpede kraftigt stigende inflation
med rentestigninger. Da strukturelle skift
kan variere i varighed, er der i grafen også
indsat regressioner på fire og fem års ren
teskift. Som det fremgår af figuren, forstær
kes den negative sammenhæng mellem
strukturelle renteskift og aktiemarkedet i
takt med, at vinduet for renteændringer
forlænges til fire og fem år.
Inflationen er en vigtig nøgle
i forståelsen af sammenhængen
mellem renter og aktier
Tendensen fra regressionerne mellem
cykliske og strukturelle skift i den nomi
nelle rente og effekten på aktier var, at
cykliske rentestigninger typisk var positive
for aktier, mens strukturelle rentestignin
ger ofte var negative. Inflationen er en af de
afledte effekter, der afgør, om den økonomi
ske udvikling over tid skal bremses med
rentestigninger for at begrænse den stig
ende inflations negative følgevirkninger på
økonomien. En sådan bekæmpelse af infla
tion har historisk ført til ganske betydelige
strukturelle renteskift som omtalt ovenfor
(blandt andet starten af 1970’erne).

AKTIEAFKAST VED STRUKTURELLE SKIFT I RENTEN
3 års afkast, S&P 500 (y-aksen)
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Note: Dataobservationer repræsenterer henholdsvis 3 års ændring i den 10-årige amerikanske statsrente
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Nedenfor fremgår det etårige afkast på
S&P 500 samt den årlige stigningstakt i
inflationen siden 1943. Det er svært ud fra
punkternes placering at danne sig en enty
dig sammenhæng, men umiddelbart synes
en årlig stigningstakt på mellem 1,5 pro
cent op til cirka 3,0 procent historisk set at
generere flest positive observationer på et
års-afkastet på aktier. Med andre ord synes
det positivt for aktier at have en positiv mo
derat inflation, idet dette historisk set har
genereret etårs-aktieafkast på mellem
10-40 procent. Kort sagt: Moderat, positiv
inflation kombineret med stigende rente
(stigende realrente) har historisk set haft
en positiv effekt på aktieafkastet.
I samme inflationsinterval er der også
perioder med ganske kraftige negative
afkast. Blandt disse observationer fremgår
2000-2002 samt 2008 som de seneste
observationer. I perioden efter IT-boblen
brast, oplevede amerikansk økonomi
en forventningstilpasning specielt i IT-sek
toren. Tilpasningen fik også moderat nega
tiv effekt på den økonomiske vækst, hvilket
på trods har holdt inflationen på et for
holdsvist højt nivieau gennem netop disse
år. Med andre ord havde den faldende real
rente en negativ indvirkning på aktiemar
kedet i denne periode.
Baggrunden er, at hvis den cykliske
rentestigning samtidig sker med en mode

rat, stabil inflation, afspejler realrentefrem
gangen en sundere underliggende øko
nomi, hvis fremgang foranlediger et skift
fra sikre papirer om realaktiver som blandt
andet aktier.
Med en årlig amerikansk inflation på
omkring 1,5 procent samt en markeds
forventning om en moderat og forholdsvis
stabil fremtidig prisudvikling1) er der altså
ingen tegn på, at centralbanken foreløbigt
har brug for at hæve renten for at bekæmpe
inflation. Reaktionen på markedsrenten
siden maj måned må således bedst kunne
karakteriseres som værende cyklisk og må
derfor fortsat kunne forventes at have en
positiv effekt på aktiemarkedet gennem en
forbedring af blandt andet efterspørgsels
komponenterne.
Hvor er vi nu?
Siden maj måned er den tiårige amerikan
ske statsrente steget med 1,0 procentpoint til 2,7 procent. Rentestigningen har
været markant og er sket over et forholds
vist kort tidsinterval, hvilket indtil videre
må kategoriseres som værende en cyklisk
rentestigning. Rentestigningen er kommet
på baggrund af en forbedring i den ameri
kanske økonomi og en forventning om, at
dette vil fortsætte samtidig med, at den
amerikanske centralbanks stimuliprogram
derfor over de kommende kvartaler må

forventes at blive reduceret. Om end den
cykliske rentestigning, vi indtil videre har
set, har været markant, har det ikke haft
en negativ effekt på det amerikanske aktie
marked. Tværtimod.
Formuepleje har gennem en længere
periode argumenteret for, at aktiemarkedet
fremadrettet i højere grad skal trækkes
af efterspørgselsdrevet indtjeningsvækst.
En indtjeningsvækst, der i højere grad
trækkes af en fremgang i omsætningen
modsat tilfældet de seneste år, hvor indtje
ningen er blevet drevet af omkostningstilpasninger og effektiviseringer. Denne
omsætning eller efterspørgsel vil over tid
indfinde sig i takt med, at de underliggende
økonomiske fundamentaler forbedres yder
ligere og derigennem fører til aktiekurs
stigninger og yderligere cykliske rentestig
ninger. Blandt andet derfor fastholder vi
vores positive syn på aktier med et langsig
tet, attraktivt afkastpotentiale, og derfor
fastholder vi selvfølgelig også vores nuvæ
rende høje allokering mod aktier.
Blandt de mange usikkerhedsmomenter,
der påvirker aktiemarkederne, tyder histo
rien på, at cykliske rentestigninger måske
ikke er noget, aktieinvestorer skal bekymre
sig om.
1) Femårige inflationsforventninger
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Lagerbeskatningen

– derfor er den ikke så ringe endda
Lagerbeskatningen er ofte et diskussionspunkt,
når private investorer skal investere frie midler i
Formueplejeselskaberne. Ja – der er ulemper, men
der er også et par nuancer, der betyder, at det
slet ikke er så ringe endda.
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investeringsforeningerne, skal der først betales skat den
dag, investeringen realiseres. Det vil sige, at man ved reali
sationsbeskatning udskyder sin skat og dermed tjener på
forrentningen af den udskudte skat – jo højere afkastet, og
jo længere tidshorisonten er, desto større er fordelen ved
realisationsbeskatningen. Modsat gælder det, at jo højere
afkastet er, og jo længere investeringen holdes, desto
større ulempe har lagerbeskatningen i forhold til realisationsbeskatningen. Det betyder, at der er et større krav
til afkastet fra en lagerbeskattet investering end fra en
realisationsbeskattet.
Ved en investeringshorisont på ti år og en beskatning på
42 procent på henholdsvis aktie- og kapitalindkomst kan
afkastkravet før skat til investeringer som lagerbeskattet i
forhold til realisationsbeskattet beregnes til:
Aktieafkast
før skat

Afkastkrav til
lagerbeskatning
før skat

5%

6%

7%

8%

9%

10%

5,38%

6,65%

7,84%

9,07%

10,34%

11,62%

Lagerbeskatning
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje
soeren.verup@formuepleje.dk

Landets skattelove dikterer, at investering i Formuepleje
selskaberne er underlagt lagerbeskatning. Det er ikke
noget problem ved investering af pensions- og selskabs
midler, men ved investering af privates frie midler er der
ingen tvivl om, at der er en række ulemper. Formueplejes
rådgivere møder ofte disse forhindringer i deres rådgiv
ning, men der er faktisk flere nuancer omkring lager
beskatningen, der delvist afbøder nogle af dem.
Der er to centrale nuancer: For det første har Formue
plejeselskaberne været i stand til at levere et afkast, der
mere end rigeligt kompenserer for ulempen. For det andet
bliver investor motiveret til at gennemføre nogle veltimede
porteføljetilpasninger.
Lagerbeskatning kræver merafkast
Kort fortalt opstår ulempen ved lagerbeskatning ved,
at der hvert år skal betales skat af et urealiseret afkast.
Ved realisationsbeskatning, som gælder almindelige
aktier og de udbytteudloddende aktieafdelinger fra

Lagerbeskatningen ved investering af pri
vates frie midler betyder, at investor hvert
år skal betale kapitalindkomstskat af årets
værdistigning, selvom den ikke er realiseret. Investor skal derfor bruge af sine likvide
midler eller sælge ud af sine værdipapirer
for at skaffe pengene til skatten. Der er tale
om kapitalindkomst, der kan modregnes i
negativ kapitalindkomst i form af renteudgifter, hvilket giver en skatteværdi på cirka
32 procent. Har investor samlet set positiv
kapitalindkomst, kan skatten højest komme
op på cirka 42 procent (2014). Lagerskatten betyder, at investor hvert år afregner
skatten, og dermed er der skattemæssigt
rent bord, men likviditeten til at betale
skatten skal enten komme fra salg af værdipapirer eller fra andre kilder.
>>
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Formuepleje Safe har leveret et afkast,

CASE:
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For at illustrere, hvor meget denne rebalancering kan betyde
for ens investeringer, har vi lavet en simulering af en situation, hvor en investor købte lagerbeskattet Formuepleje Safe
den 1.1.2003 til kurs 62.
Tabellen viser konsekvente årlige rebalancering, hvor der
sælges aktier til at betale skatten i gode år, og for den
udbetalte overskydende skat købes aktier i år med negativt
afkast. Med rebalancering har afkastet efter skat været 8,4
procent. Hvis den tilsvarende investering havde været
realisationsbeskattet, havde afkastet været 9,2 procent
efter skat. Lagerbeskatningen har således i denne periode
været til investors ugunst – afkastet er 0,8 procent lavere
ved lagerbeskatning. Omvendt er det svært at finde afkast
på 8,4 procent efter skat på et realisationsbeskattet produkt
med samme risiko i tilsvarende periode.
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Formuepleje har lavet beregninger, der viser, at hvis man
sammenligner en investering i Formuepleje Safe fra
primo 2003 med en tilsvarende investering i realisations
beskattet investeringsforening med globale aktier, har
Safe leveret 8,4 procent i årligt gennemsnitligt afkast ef
ter skat inklusive rebalancering ved lagerbeskatning,
mens gennemsnittet af aktieafdelinger med globale
aktier fra investeringsforeningerne har leveret 3,7 pro
cent i årligt gennemsnitligt afkast efter skat i samme peri
ode ved realisationsbeskatning – beregnet ved en beskat
ning på 42 procent på både aktie- og kapitalindkomst.
Formuepleje Safe har dermed i denne modelberegning
leveret 4,7 procentpoint mere i årligt gennemsnitligt
afkast efter skat. Det skal understreges, at beregningerne
bygger på lettere forsimplede forudsætninger, idet
investering i Formueplejeselskaberne kun har været
underlagt lagerbeskatning siden 2009 og marginal
beskatningen af positiv kapitalindkomst først er 42
procent fra 2014.
Det ændrer ikke afgørende ved konklusionen:
Formuepleje Safe har leveret et afkast, der mere end rige
ligt opvejer ulempen ved lagerbeskatningen. Og det er vel
at mærke over en periode med stor uro på de finansielle
markeder.
De skattemæssige konsekvenser ved at anvende lager
beskattede produkter i frie midler kan være komplekse,
da man skal tage hensyn til den progressive beskatning af

Realisationsbeskatning
Investering for frie midler i en almindelig
børsnoteret aktie eller et realisations
beskattet investeringsbevis er underlagt
realisationsbeskatning i form af aktieindkomst. Her er beskatningen 27 procent for
aktieindkomst op til 48.300 kroner. Indkomst herover beskattes med 42 procent.
Bundgrænsen på 48.300 kroner er dobbelt
for ægtefæller. Realisationsbeskatningen
betyder, at investor skubber skatten foran
sig og først betaler skatten det år, hvor
gevinsten realiseres. Dermed er der likviditet til at betale skatten.

der opvejer ulempen ved lagerbeskatningen

kapitalindkomst og en potentiel asymmetrisk
skat på tab og gevinster. Formuepleje anbefaler,
at investor søger rådgivning med henblik på den
optimale skattemæssige placering af aktier i
Formueplejeselskaberne.
Lagerbeskatning giver
rebalanceringsmuligheder
Den anden væsentlige nuance ved lagerbeskat
ning er den automatiske porteføljetilpasning,
som de årlige betalinger af skatten medfører.
Langt de fleste af vores langsigtede investorer
har en køb- og behold-investeringsstrategi, der
supplereres med en årlig rebalancering – som
regel i tæt samarbejde med Formueplejes råd
givere. Gennemgangen af porteføljen har sigte
på at fastholde den indbyrdes fordeling af de
forskellige værdipapirer.

Eksempel
En simpel portefølje består af to værdipapirer
med halvdelen i hver. Efter et år er det ene
steget 10 procent og det andet 30 procent. Der
med er vægten skiftet indbyrdes fra 50/50 til
46/54. Hvis det værdipapir, der er steget mest,
har en højere risiko, så har hele porteføljen fået
en højere risiko. Hvis målet er at holde uændret
risiko, skal porteføljen rebalanceres ved, at der
sælges ud af det værdipapir, der er steget mest
og opkøbes i det, der er steget mindst.

Virkeligheden viser, at det er de færreste inve
storer, der systematisk udfører denne rebalance
ring. Men lagerbeskatningen betyder faktisk, at
denne rebalancering automatisk kommer på
dagsordenen. Den åbner simpelthen for sunde
tilpasninger, der tilmed – på langt sigt – vil være
veltimede, idet der sælges ud i gode år og købes
ind i dårlige år.
Sund rebalancering
Teknikken er, at i de år, hvor investering i et For
mueplejeselskab har givet positivt afkast, skal
der betales skat. For at betale skatten sælger
investor et passende antal aktier. Det reducerer
selvfølgelig beholdningen, men læg mærke til, at
det sker på et tidspunkt, hvor værdien af porte
føljen er steget. Det vil sige, at en del af gevin
sten realiseres.
Modsat er det i de år, hvor en investering i
et Formueplejeselskab har givet underskud. Dér
giver den negative kapitalindkomst et fradrag,
som giver udslag i en mindre skattebetaling og
dermed – alt andet lige – en tilbagebetaling af
overskydende skat. Denne overskydende skat
bør geninvesteres i Formueplejeselskaber – og
det sker vel at mærke automatisk på et tids
punkt, hvor kursen er lavere, end den tidligere
har været. Lagerbeskatningen medfører dermed
en anledning til at få foretaget en sund rebalan
cering af porteføljen.
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Sådan får Formuepleje
mere afkast
ud af din risiko
Formueplejes velgennemprøvede investeringskoncept har en unik
egenskab, der betyder, at vi kan generere ekstra meget forventet
afkast ud af vores investeringsmodel i forhold til risikoen.
Investorerne kan dermed få mere forventet afkast for den samme
eller lavere risiko.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Der er en markant forskel på at investere traditio
nelt i værdipapirer og gennem Formueplejes
investeringsløsninger. Formueplejes udgangspunkt
er optimale porteføljer kombineret med tangentpor
teføljeteorien. Konstruktionen af optimale porteføl
jer med cirka 20-30 procent i globale aktier og 7080 procent i danske realkreditobligationer kombine
ret med lånefinansiering er det investeringsmæssige
idégrundlag, Formueplejeselskaberne hviler på og
har gjort det siden 1988.
Det lyder enkelt, men der er mange facetter i dets
praktiske udførelse, der fører til det resultat, som in
vestorerne kan nyde godt af – højt risikojusteret af
kast. For at forstå, hvordan Formuepleje kan vride
mere afkast ud af sin investeringstilgang end andre
traditionelle kapitalforvaltere, er det nødvendigt at
stille skarpt på de fire vigtigste facetter:
1. Aktiv allokering
Vores fortolkning af optimale porteføljer tager ud
gangspunkt i cirka 20-30 procent globale aktier og
70-80 procent obligationer. Den fordeling betyder, at
porteføljen opnår et optimalt forhold mellem afkast
og risiko ifølge den anerkendte investeringsteori.
Aktiernes højere forventede afkast og risiko bliver
balanceret af, at vi gennem gearing af primært obli
gationerne forstørrer obligationernes risiko og der
med skaber en passende risikomæssig modvægt til
22
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aktierne. Samlet set betyder aktierisikoen og den via
gearing forstærkede obligationsrisiko, at den sam
lede gearede portefølje opnår et forbedret forventet
afkast. Målt over lang tid og udsat for forskellige opog nedture på de finansielle markeder har netop
denne fordeling vist sig at være både optimal og ro
bust. Investeringskomitéen i Formuepleje har ansva
ret for at justere den helt præcise fordeling af hen
holdsvis aktier, obligationer og gearing. Komitéen
mødes hver anden uge og analyserer nøje de aktu
elle retninger på de finansielle markeder og tilpas
ser porteføljerne.

2. Likviditet
Da fem af Formueplejeselskaberne opererer med lå
nefinansiering er det et ufravigeligt krav, at de aktier
og obligationer, der investeres i, er superlikvide. Den
test bestod porteføljer med glans i de hektiske dage i
efteråret 2008. I takt med, at kurserne på obligatio
ner og aktier faldt, var det nødvendigt at sælge ud
for at bevare egenkapitalen intakt i selskaberne. På
trods af hundredeårsstormen på de finansielle mar
keder lykkedes det at sælge ud af både aktier og
obligationer i et tempo, der betød, at selskaberne
ikke var truet af konkurs. Det er klart, at det førte til
store kurstab for investorerne – det gjaldt jo alle, der
havde investereret i almindelige værdipapirer det
efterår. Men på trods af den høje gearing i det mest

Kundedirektør Claus Richardt
Holm lægger vægt på, at kunderne
i Formuepleje får rådgivning, der
tager udgangspunkt i kundens
ønske om risikoniveau.

risikofyldte selskab, Formuepleje Penta, så over
levede selskabet, netop fordi værdipapirerne i
praksis viste sig at kunne sælges hurtigt og nemt,
selvom finansmarkederne var meget tæt på at være
frosset helt til. Det er en lære af finanskrisen, som i
dag fortsat er dybt indlejret i Formueplejes investe
ringskoncept og den måde, Formuepleje i dag hånd
terer risiko.

3. Låneoptagelse
Formueplejes måde at tilføre risiko til porteføljerne
sker gennem gearing. Og her skal risiko forstås neu
tralt på den måde, at øget risiko øger chancen for et
højere afkast, ligesom det øger risikoen for et dårligt
afkast. Den gængse tilgang til at øge risikoen i en
portefølje sker ved at øge andelen af aktier. Men da
vi operer med den optimale portefølje, så er løs
ningen ikke at gøre porteføljen inoptimal ved at øge
aktieandelen, men derimod at øge risikoen ved at
have mere af den optimale portefølje. Det sker gen
nem gearing, hvor Formuepleje Pareto aktuelt har
den laveste gearing på en gange egenkapitalen,
mens Penta har en gearing på fire gange egenkapita
len. Låneoptagelsen sker inde i selskaberne og kan,
fordi selskaberne pantsætter deres værdipapirer til
banken, ske til et meget lav rente, der aktuelt ligger
på cirka 0,3 procent. En anden vigtig lære fra
finanskrisen er at eliminere valutakursrisikoen på
gælden. I 2008 var en stor del af gælden i schweizer
franc. Den steg markant og gav tab. Siden 2009 har
Formueplejeselskaberne kun måttet have lån, der er
afdækket i euro og/eller danske kroner.
4. Risikostyring
Der er tre ben at holde styr på: Aktier, obligationer
og lån. Alle tre dele kræver høj opmærksomhed.
Aktieporteføljen består af cirka 60 globale selskaber
håndplukket af CPH Capital. Langt de fleste er ame
rikanske og europæiske virksomheder plus en
mindre del i virksomheder på vækstmarkederne,
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de såkaldte emerging markets. Risiko
styringen tager udgangspunkt i, at
langt de fleste selskaber skal være
store likvide markedsledende virk
somheder med en stærk og solid kapi
talstruktur, gode produkter og dygtige
ledelser. Det centrale er høj kvalitet i
indtjeningen, det betyder, at aktierne
klarer sig relativt bedre i dårlige tider
end andre aktier. Det giver en god
robusthed i det langsigtede afkast.
Obligationsporteføljen spiller på
flere strenge, da Formuepleje forfølger en aktiv obligationsstrategi. Det
betyder, at kapitalforvalterne tilrette
lægger investeringerne i obligatio
nerne alt efter, hvordan de ser på ud
viklingen i renten. Aktuelt forventes
en stigende lang rente og en fortsat
stabil rente i den korte ende. Det be
tyder, at porteføljen er skærmet over
for rentestigninger på obligationer
med lang løbetid, mens der høstes
afkast fra obligationer med løbetider
på op til tre-fire år. Risikostyringen
består i hele tiden at holde skarpt øje
med, hvad der sker på finansmarke
derne og reagere hurtigt og i tide, så
porteføljen ikke taber værdi.
Lånestyringen sørger for, at selska
bernes finansiering fornyes løbende
til de mest attraktive renter. Normalt
er låneoptagelsen sikret cirka et halvt
år frem, men der holdes hele tiden øje
med lånemarkederne, så Formuepleje
kan profitere af de bevægelser, der
hele tiden præger finansiering med
kort løbetid.
Investeringskonceptets styrke
Samlet betyder valget af den optimale
portefølje med forøgelse af risikoen
gennem moderat lånefinansiering,
vores holdning til allokeringen af akti
verne, den nøje udvælgelse af de bed
ste aktier og en klar holdning til ren
temarkederne, at Formueplejeselskaberne er i stand til at levere et
meget attraktivt forhold mellem
afkast og risiko. Det kan meget
tydeligt illustreres ved at se på, hvor
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meget afkast investorer får pr. risiko
enhed. Det lyder måske lidt kryptisk,
men forestil dig, at du siger til din
rådgiver: ”Jeg kan acceptere, at det
forventede afkast med 68 procents
sandsynlighed svinger plus/minus 6
procentpoint i forhold til mit forven
tede afkast”. Med andre ord, hvis du
forventer et afkast på 8 procent, så er
du tilfreds, hvis det i to ud af tre år lig
ger mellem 2 og 14 procent. Lad os
antage af det er dit udgangspunkt. Du
siger så frejdigt til din investerings
rådgiver:
”Vælg en investering, der giver mig
mest muligt afkast for denne risikoto
lerance på 6 procent.”
Her er svaret, at hvis rådgiveren
vælger at anbefale en gennemsnitlig
investeringsforening, kan du forvente
cirka 6 procent i afkast pr. 6 procents
risiko. Vælger du derimod Formue
pleje Safe, så får du 15,3 procent i
forventet afkast for hver 6 procents
risiko. Med andre ord, Formuepleje
Safe leverer et ganske højt risikojuste
ret afkast, når vi kigger på udvik
lingen de seneste tre år. Formueplejes
investeringsdirektør, Leif Hasager,
sammenfatter årsagerne til det høje
risikojusterede afkast på denne måde:
”Formueplejeselskaberne profite
rer af det merafkast, der opstår, når
der investeres i optimale porteføljer
med gearing, der tilmed er billig. Des
uden har afkastet fået medvind af de
store rentefald de seneste fem år,
hvor det er lykkedes at tage de rigtige
rentepositioner. På aktiesiden har
CPH Capital siden sommeren sidste
år leveret et merafkast på cirka 10
procent efter omkostninger som
følge af kompetent udvælgelse af de
rigtige aktier.”
Leif Hasager tilføjer, at hvis vi ser
på det imponerende afkast, Formue
pleje Safe har leveret over de seneste
godt 25 år på cirka 13 procent i årligt
gennemsnit, så forventer han ikke, at
Safe de næste 25 år kan levere det
samme høje afkast.

”Det skyldes, at renteniveauet
aktuelt og fremadrettet efter alt at
dømme vil ligge på et lavere niveau
end i de foregående 25 år,” siger han.

Prisen for det højere afkast
Formuepleje kan ikke trylle, og vi er
ligesom alle andre bundet på hænder
og fødder af de samme investerings
love som alle andre. Love, der bestem
mer, at afkast kun kan opnås med en
vis risiko. Vores høje risikojusterede
afkast skyldes dels, at vi har en meget
præcis porteføljeoptimeringsstrategi,
dels at vi har en klar holdning i vores
investeringsstrategi. Det betyder, at
hvis vi tager fejl, så risikerer investo
rerne at blive ramt negativt på afka
stet. Derfor er en investering i For
mueplejeselskaberne også en
tilkendegivelse af tillid til, at investe
ringskomitéen gør sit arbejde godt.
Desuden betyder Formueplejes aktive
risikostyring, at ambitionen og målet
er, at vi i dårlige investeringsår taber
mindre end markedet, mens vi i gode
år gør det bedre.
Hvad betyder det
for din portefølje?
Når rådgiverne i Formuepleje analy
serer nye kunders værdipapirporte
føljer, er målet at introducere en eller
flere Formueplejeselskaber i porteføljen med det klare mål at øge den
samlede porteføljes risikojusterede
afkast. Arbejdet med at analysere og
optimere kundernes porteføljer vare
tages af de cirka ti erfarne seniorråd
givere, som Formuepleje råder over
i Aarhus og København.
Kundedirektør i Formuepleje,
Claus Richardt Holm, opsummerer
tilgangen til rådgivningen på denne
måde:
”Vores opgave som rådgivere er
først og fremmest at finde ud af,
hvilken risiko kunden er villig til at
påtage sig. Vi analyserer kundens
nuværende værdipapirportefølje
og går i dialog med kunden om den

Oprindelig portefølje
Kreditobligationer
20%

Ny portefølje

Lange obligationer
20%

CPH Forbrug
23%

Korte obligationer
20%

Fokus
23%

Epikur
18%

Aktier
60%

Safe
23%
Forventet porteføljeafkast

6,0%

Forventet porteføljeafkast

8,1%

Porteføljerisiko (std.afv.)

13,5

Porteføljerisiko (std.afv.)

12,5

Sharpe Ratio

0,30

Sharpe Ratio

0,49

Worst case 3 år/90% sandsynlighed
Risikovurdering

aktuelle risiko. Hvis kunden ønsker
uændret risiko, er opgaven at få
mest muligt afkast ud af det valgte
risikoniveau.”
For at kunne komme med forslag
til salg og køb benytter Formueplejes
rådgivere sig af et avanceret analyse
redskab, Formueanalysen. Her ana
lyseres den nuværende værdipapir
portefølje, og ved at lade Formue-
plejeselskaberne og investeringsfor
eninger fra CPH Capital samt eksterne
fonde/investeringsforeninger indgå i
porteføljen opnås en robust og opti
mal porteføljesammensætning.
Eksempel – lavere risiko
mere afkast (figur)
Ovenfor ses et eksempel på en porte
følje, som den kunne se ud for en ny
kunde. Porteføljen består af 60 pro
cent individuelle aktier og rene aktie
baserede investeringsforeninger.
20 procent udenlandske kreditobliga
tioner og 20 procent danske obligati
oner med lang løbetid.

-11,3
Nedre mellem

Worst case 3 år/90% sandsynlighed
Risikovurdering

”Det er en ganske traditionel por
teføljesammensætning, som vi ofte
ser det. Kunden her ønsker, at risi
koen ikke bliver større, men at det
forventede afkast øges. Det er en indi
viduel analyse, hvor vi tager hensyn
til kundens samlede formueforhold
og planer med investeringerne og al
tid i forhold til den konkrete risiko
profil og afkastforventning, som kun
den har,” siger Claus Richardt Holm.
Som det fremgår, så foreslås det at
sælge hele den gamle portefølje og
erstatte den med en ny.
”Det er forskelligt fra kunde til
kunde, om det kan svare sig at etab
lere en helt ny portefølje eller tilpasse
den nuværende med en delvis omlæg
ning,” siger Claus Richardt Holm.
Den nye anbefalede portefølje har
nogle ganske stærke egenskaber i
forhold til den oprindelige. Det sam
lede forventede afkast stiger fra 6
til 8,1 procent. Det er en forøgelse på
over 30 procent. Risikoen falder en
smule, men det vigtigste er, at risikoen

-7,9
Nedre mellem

udtrykt ved et Worst case scenario på
tre år og ved 90 procent sandsynlig
hed falder fra 11,3 til 7,9 procent. Det
fortæller, at tabet over tre år med 90
procents sandsynlighed ikke bliver
mindre end minus 7,9 procent.
Resultatet er alt i alt, at kunden i
den nye porteføljesammensætning
opnår en lavere risiko og et forventet
højere afkast
”Investorer, der har en investerbar
formue på mindst fem millioner kro
ner, vil opleve et mere nuanceret inve
steringsunivers ved at kombinere
Formueplejeselskabernes høje risiko
justerede afkast med flere aktivklas
ser både internt fra Formueplejegrup
pen, men også fra eksterne fonde/
investeringsforeninger, hvor vi udvæl
ger de bedste forvaltere i verden og
på en måde, hvor det samlede forven
tede afkast øges og tilmed, hvis det
ønskes, til en lavere risiko,” afslutter
kundedirektør Claus Richardt Holm.
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Migrering

Processen med at sikre investeringskonceptet bag Formueplejeselskaberne og
migreringen af Formueplejeselskabernes investorer over i investeringsforeninger
og kapitalforeninger bliver forventeligt afsluttet i 4. kvartal.

Migrering.....
Af Søren Astrup, direktør, Formuepleje // soeren.astrup@formuepleje.dk

Formueplejeselskaberne har den seneste tid
foretaget sine investeringer gennem investe
ringsforeninger og hedge-/kapitalforeninger,
der præcis viderefører investeringsstrategien
og risikorammerne fra de oprindelige
selskaber.
Helt konkret betyder det, at for eksempel
Formuepleje LimiTTellus A/S har foretaget et
såkaldt apportindskud af sine aktiver i afdeling
LimiTTellus i investeringsforeningen Formue
pleje mod til gengæld at modtage investerings
beviser, som helt modsvarer værdien af akti
verne. Formuepleje LimiTTellus A/S ejer
således ikke længere enkeltaktier, men kun
investeringsbeviser i afdeling LimiTTellus. Det
er nu afdeling LimiTTellus, som ejer aktierne.
Uanset dette er den enkelte investor fortsat
aktionær i Formuepleje LimiTTellus A/S, hvor
investeringsstrategien er den samme som før.
For de øvrige Formueplejeselskaber er pro
cessen med apportindskuddet i princippet
foregået på samme måde – dog naturligvis med
respekt for forskellighederne med hensyn til
aktivsammensætning og investeringsstrategi.
Merkur er undtagelsen
Det oprindelige formål med Merkur A/S var at
købe og sælge aktier i de øvrige Formuepleje
selskaber. I takt med migreringen over i det
foreningsbaserede forsvinder denne mulighed,
idet foreningerne nu selv – hvad enten der er
tale om investeringsforeninger eller kapital-/
hedgeforeninger – kan lave emissioner og
indløsninger på daglig basis.
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Den nye hedgeforening, som Formuepleje Mer
kurs aktionærer migreres over i, har således et
andet indhold end det oprindelige selskab –
dog med en række ligheder. Merkur vil frem
over være en såkaldt ”funds of funds”-afdeling,
som primært investerer sin formue i andre
investeringsforeninger og strategier. Investe
ringer i andre hedge- og kapitalforeninger,
hedgefonde, alternative investeringsfonde,
investeringsselskaber og så videre kan også
komme på tale. Det vigtigste er, at Merkur nu
kan sammensætte en portefølje af investe
ringsprodukter og strategier, således at spred
ningsgevinsterne bliver størst mulige, og det
risikojusterede afkast i endnu højere grad
kan optimeres.
Likviditeten i Merkur vil naturligvis blive
bevaret, så investorer kan købe og sælge på
daglig basis, præcis som i de øvrige foreninger.
En mindre ændring i
omkostningsstrukturen
Formueplejeselskaberne har altid ønsket
delvist at aflønne forvalteren (Formuepleje) på
baggrund af det resultat, der er blevet skabt.
Årsagen er simpel: Det skaber et klart interes
sefællesskab mellem forvalteren og investo
rerne om, at der skal leveres et højt afkast
inden for de aftalte risikorammer. Resultathonoraret i selskaberne udløses, når kursen
er over et såkaldt ”High Water Mark”, hvilket
er den højeste kurs, hvor der senest blev
betalt resultathonorar. Det senest fastsatte
High Water Mark i Formueplejeselskaberne

... med så få bekymringer og så lidt papir som muligt
videreføres i de nye afdelinger i investerings- og hedge-/
kapitalforeningerne. Det betyder, at aktionærerne efter
den planlagte migrering fortsat ikke skal betale resultat
honorar, førend afdelingens indre værdi reelt er højere
end senest, der blev betalt resultathonorar i det pågæl
dende Formueplejeselskab.

Ændret honorarstruktur
Der er dog en ændring i honorarstrukturen i forhold til
tidligere. Såfremt en afdeling skal betale resultathonorar,
vil dette blive afregnet kvartårligt i afdelingen fremfor
helårligt som tidligere. Set over en længere periode
har dette ingen omkostningsmæssig betydning for
investorerne.
Samtidig skal det bemærkes, at ændringen har været
en del af en forhandling med Formueplejekoncernen
om forvaltningen af afdelingen, og den skyldes, at For
muepleje A/S Fondsmæglerselskab i perioder med resul
tathonorar ville kunne oparbejde et ganske betydeligt
tilgodehavende hos foreningerne, såfremt det kun afreg
nes helårligt. Dermed kunne det blive problematisk for
Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab at overholde
gældende ”bekendtgørelse om store engagementer”
for fondsmæglerselskaber.

Klar til sidste skridt
Da aktieselskaberne nu udelukkende ejer investerings
beviser i foreninger, som nu ejer aktiverne, er næste og
sidste skridt, at aktionærerne kommer til at eje investe
ringsbeviser direkte fremfor aktier. Som tidligere beskre
vet gennem det seneste år har vi i Formueplejeselskab
erne gennem hele processen været i tæt dialog med alle
relevante myndigheder lige fra SKAT til Finanstilsynet for

at sikre en ombytningsmodel, som giver så få bekym
ringer og så lidt papir som muligt for alle investorer.
Modellen er så småt ved at være på plads, og bliver
naturligvis forelagt aktionærerne til godkendelse med
alle detaljer, når der senere indkaldes til ekstraordinære
generalforsamlinger. I hovedtræk forventes det dog, at
hver aktionær vil få ”udloddet” investeringsbeviser fra
den investeringsafdeling, som det pågældende Formue
plejeselskab er investeret i. Det vil sige, at man som
LimiTTellus-aktionær vil få ”udloddet” investeringsfor
eningsbeviser, som modsvarer værdien af LimiTTellusaktierne. Selskaberne har indhentet bindende svar fra
SKAT, hvorefter en sådan udlodning naturligvis ikke
udløser skat hos investorerne, ligesom den hidtidige
skattestatus for hvert selskab og for investorerne holdes
uforandret. Vi vil også sikre, at alle modtager oplysninger
til selvangivelsen og vejledning, såfremt behovet måtte
opstå. Det forventes, at hele processen med denne
udlodning bliver foretaget som en enkel VP-transaktion
(via Værdipapircentralen), hvilket betyder, at man som
aktionær blot vil opleve at få et enkelt brev, hvoraf det
fremgår, at man nu har fået vekslet sine aktier til nye
investeringsbeviser.
Alt bliver kalenderår
Som en sidste ting bør det nævnes, at foreningerne ikke
vil have forskudt regnskabsår, som de fleste Formueple
jeselskaber har det. Derimod vil alt følge kalenderåret,
og de første årsregnskaber vil således dække perioden
frem til udgangen af 2014.
Vi vil naturligvis løbende informere investorerne om
processens videre forløb og sikre, at alle relevante oplys
ninger og nyheder om forløbet er tilgængelige.
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Alfred Berg

Derfor har Formuepleje købt

Alfred Berg
Danmark
Formuepleje købte i sommer kapitalforvalteren Alfred Berg Danmark
med det klare formål at tilføre kunderne værdi.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Processen med at købe Alfred Berg Dan
mark begyndte i tilbage i januar i år, hvor få
udvalgte ledende medarbejdere i Formue
pleje sammen med nogle af koncernens eks
terne rådgivere gik i gang med at læse sig
igennem hundredevis af sider med regnska
ber, forretningsplaner og juridiske doku
menter. Ret hurtigt stod det klart, at Alfred
Berg Danmark passede som fod i hose til
Formueplejes aktuelle fremtidsplaner.
Formueplejes ledelse indledte forhand
linger med ejeren, som var den meget store,
franske finanskoncern BNP Paribas Invest
ment Partners. I maj faldt brikkerne på
plads, og Formuepleje kunne efter Finans
tilsynets godkendelse af opkøbet i juli på
begynde det nye samarbejde, som også om
fattede et samarbejde med den tidligere
ejer, BNP Paribas Investment Partners.
Fastholde højt serviceog informationsniveau
Niels B. Thuesen ser købet af Alfred Bergs
Investeringsforvaltningsselskab som en
stor fordel for Formueplejes kunder:
”Købet af et nøglefærdigt selskab med
erfarne medarbejdere og ekspertise bety
der, at Formuepleje kan opretholde og
udbygge den service, som investorerne i
Formueplejeselskaberne er vant til, efter
omdannelses- og migreringsprocessen fra
investeringsselskaber til kapitalforeninger
er tilendebragt (se side 26). Yderligere kan
28
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vi mere smidigt fortsætte med at kommuni
kere direkte med investorerne på flere
forskellige platforme. Vi kan alt i alt yde
et fortsat højt service- og informationsniveau,” siger administrerende direktør
for Formuepleje, Niels B. Thuesen.

Nye tilbud til Formueplejes kunder
og Alfreds Bergs kunder
Med købet er det ambitionen, at vi på sigt
vil kunne tilbyde vore kunderne en bredere
produktpalette af opsparingsprodukter.
Når vi vælger at købe Alfred Berg Danmark,
indebærer det, at vi lettere vil kunne stå på
mål for kvalitet af kapitalforvaltningen, her
under ikke mindst risikostyringen samt
sikre, at Formueplejes værdier fortsat er i
højsædet. Det vil sige ingen transaktions
indtjening og fuld transparens på omkost
ninger. Vi er således i gang med at se kapi
talforvaltningen i Alfred Berg-foreningerne,
som nu hedder Absalon Invest, nærmere
efter i sømmene.

Skarpere investeringsmotor
Formuepleje har således indgået en aftale
med bestyrelsen for Alfred Berg Invest om
at styrke investeringsmotoren med de sær
lige spidskompetencer, Formuepleje har.
”Det er især inden for danske obligatio
ner, globale aktier, forbrugsaktier, asset
allokation, risikostyring og manager-selek
tion. Det vi gør, skal vi gøre rigtig godt –

ellers skal vi outsource. Det vil sige, at hvor
vi ikke selv har spidskompetencen, vil vi
udvælge og foreslå nye porteføljemanagere
til bestyrelsen for Alfred Berg Invest,” siger
Niels B. Thuesen.
Og et eksempel på, at der er sat handling bag ordene, er, at Absalon Invest i sin
forvaltning af danske aktier nu har valgt
at outsource rådgivningen fremfor at
insource.

Prisen for Alfred Berg Danmark
Det er Formuepleje Holding-koncernen, der
har købt Alfred Berg Danmark. Det vil sige,
at aktionærerne i de enkelte Formuepleje
selskaber på ingen måde hverken har købt
eller investeret i Alfred Berg Danmark.
Det er aftalt mellem parterne, at prisen
er fortrolig, men som det er sædvane i
sådanne transaktioner, består prisen af en
udbetaling plus en betaling i takt med den
indtjening, Alfred Berg Danmark leverer
til Formueplejegruppen.
To selskaber
Alfred Berg Danmark består foruden af
investeringsforvaltningsselskabet også af et
fondsmæglerselskab. Det har Formuepleje
også købt, selvom vi i forvejen har et fonds
mæglerselskab. Alfred Bergs Fondsmægler
selskab, der i øvrigt i begyndelsen af sep
tember skiftede navn til Absalon Capital
A/S, Fondsmæglerselskab, varetager blandt

Adm. direktør Niels B. Thuesen >>

Alfred Berg Rusland

andet markedsføring af Alfred Berg Invest
over for en række store danske institutio
nelle kunder. Formueplejekoncernen har i
forvejen en række personer med god for
ståelse for denne kundegruppes problem
stillinger og vil derfor kunne styrke Absa
lon Capital Fondsmæglerselskab i denne
opgave.

Formuepleje DNA
En af de kompetencer, som Formuepleje
vil tilføre Alfred Berg Invest, er fokus på
Formueplejes mission om at bevare og øge
formuer. Det vil sige, at hvor en traditionel
investeringsforening fokuserer på relative
afkast i forhold til benchmark, er Formue
plejes tilgang til investering at skabe abso
lut afkast. Det vil sige så positive afkast
som muligt under de givne markedsvilkår.
”Alfred Berg Invest har for eksempel en
afdeling med lange danske obligationer.
Der forventes investeringsområdet ændret
til det bredere ’Danske Obligationer’. Der
med bliver der åbnet for, at afdelingen i
perioder med forventet rentestigning
kan begrænse risikoen for kurstab ved
en rentestigning. Det samme gælder
den anden afdeling med udenlandske

virksomhedsobligationer. Her vil det blive
muligt i velvalgte perioder at skærme sig
mod rentestigninger gennem investering i
særlige renteafdækningskontrakter,” siger
Niels B. Thuesen.
Han tilføjer, at generalforsamlingen alle
rede har besluttet, at de to afdelinger,
Alfred Berg Invest har med danske aktier,
vil blive fusioneret, og fremadrettet får de
fusionerede afdelinger en ny aktiv forvalter,
nemlig SEBs investeringsteam på danske
aktier.
Generelt betyder Formueplejes ejerskab,
at vi i løbet af andet halvår analyserer
samtlige 13 investeringsforeningsafdelinger hos Alfred Berg grundigt med hen
blik på at forbedre afkastpotentialet. Det
kommer til at betyde, at visse afdelinger vil
blive foreslået fusioneret ind i andre. Alle
porteføljemanagerne i de afdelinger, som
vurderes at være levedygtige, er allerede
blevet nøje vurderet, og nye managere vil
løbende blive vurderet mod de eksiste
rende managere med det klare formål at
øge afkastpotentialet. Desuden vil Formue
pleje på sigt produktudvikle investerings
paletten og sammen med bestyrelsen præ
sentere nye attraktive afdelinger.

En af de mest kendte investeringsforeninger i Danmark er Alfred Berg
Rusland, som Formuepleje har fået ret
til at bevare navnet på indtil videre.
Det er den eneste danske afdeling,
der alene investerer i russiske aktier.
Alfred Berg Rusland er kendetegnet ved
at have en stor risiko i kraft af de store
udsving, der følger af at være investeret
smalt i et lands aktier. Ydermere anses
russiske aktier netop aktuelt for at
være særdeles attraktivt prisfastsat for
den langsigtede investor, men det kræver et godt kendskab til det russiske
aktiemarked at undgå de mange faldgrupper der. Der er ikke planer om at
skifte porteføljemanageren på området.
Tværtimod er bestyrelsen for Absalon
Invest imponeret over denne managers
dybe indsigt i – og professionelle tilgang
til – at investere i det russiske aktiemarked. Afkastene fra manageren er
endvidere i top internationalt, men den
danske afdeling Alfred Berg Rusland
har desværre lidt under, at særlige
danske regler indtil foråret 2013 har
forhindret investering i lokale russiske
aktier. Dette er heldigvis blevet ændret
nu, hvor adgangen til at investere i
lokale aktier i Rusland netop er blevet
udvidet, hvilket forventes at påvirke
afkastmulighederne i positiv retning.

Derfor Absalon
I forbindelse med købet af Alfred Berg
Danmark var det ikke muligt og heller
ikke ønskeligt at overtage navnet. Formuepleje har derfor besluttet, at selskaberne og produkterne under Alfred
Berg Danmark-brandet skifter navn til
Absalon. Absalon Capital A/S er allerede i drift – og tilsvarende har Alfred
Berg Invest skiftet navn til Absalon Invest. Formuepleje har valgt navnet
Absalon, fordi det er et navn, der signalerer soliditet. Absalon-navnet er
i nogle historiebøger udlagt som vores
hovedstads grundlægger, selvom det
efterfølgende har vist sig, at hoved
staden såmænd var grundlagt flere
hundrede år tidligere.
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Emerging markets

Positive
afkast i sigte
på emerging
markets
<< Investeringsstrateg Henrik Franck

Efter knap to år med kursfald for emerging markets-aktierne,
er der tegn på, at udviklingen vender. Formueplejeselskaberne
er positioneret til at profitere af den forventede fremgang.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Både i 2012 og især i 2013 har aktierne i emerging
markets klaret sig markant dårligere end aktierne på
de mere traditionelle finansmarkeder i USA, Japan og
Europa. Faktisk er aktierne i emerging markets faldet
med næsten 4 procent siden januar 2012, mens aktierne
i de udviklede økonomier er steget med næsten 17 pro
cent i samme periode. Hvis man havde investeret i
vækstøkonomierne frem for i de mere udviklede marke
der, havde man altså fået et afkast, som er over 20 pro
cent lavere set over de seneste knap to år. Formuepleje
selskaberne har allerede investeret cirka 14 procent af
sine aktieporteføljer i virksomheder i emerging markets.
”Formuepleje er grundlæggende positiv over for
emerging markets på langt sigt. Vi følger udviklingen
nøje, og når vi for alvor ser klare signaler på, at det er
ved at vende, vil investeringskomiteen overveje at øge
Formueplejeselskabernes investeringer,” siger Formue
plejes investeringsstrateg Henrik Franck.
Selvom udviklingen har haltet en del de seneste
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mange måneder, er emerging markets fortsat et meget
interessant investeringsområde på langt sigt.

Aftagende vækst
For at kunne vurdere det fremtidige potentiale er det
vigtigt at se på årsagerne til den pauvre udvikling de
seneste par år. Her peger Henrik Franck på, at en del af
forklaringen skal findes i vækstøkonomierne selv.
”For det første forholder det sig sådan, at mens væk
sten i de industrialiserede lande er på vej op, er det mod
satte tilfældet i EM-landene. Faktisk har de i de seneste
to år oplevet aftagende økonomiske vækstrater. Det gæl
der ikke mindst i Kina, hvor væksten, selvom den stadig
er over 7 procent, altså er noget lavere, end man har
været vant til. For det andet har fokus i EM i de senere
år – altså i årene umiddelbart efter finanskrisen – været
på at holde gang i væksten her og nu i stedet for at sikre
mere langsigtet vækst via de nødvendige strukturre
former,” siger Henrik Franck.

Afmatning i Kina
Kina er den store dominerende økonomi blandt emer
ging markets-landene. Landets markante rolle som ver
dens fabrikshal påvirker hele verden. De seneste år har
Kina døjet med faldende vækstrater som følge af krisen
i den vestlige verden. Det har betydet faldende kinesisk
efterspørgsel efter råvarer, hvilket især har ramt de latin
amerikanske lande. Samtidig har de kinesiske ledere
erkendt, at den hidtidige måde at drive væksten frem på
gennem eksport og investeringer ikke længere er hold
bar. Fokus i Kina skal derfor vendes mod mere inden
landsk efterspørgsel. Denne transformation er i gang,
men har på den korte bane sløvet væksten noget, selvom
den set med vestlige øjne aktuelt er høj – nemlig cirka
7 procent.
Udfordringer for EM-landene
Emerging markets skal have den økonomiske aktivitet
op i et højere gear. For dem findes der kun én vej, og det
er at finde tilbage til det reformmomentum, som de
havde før finanskrisen. Det gælder ikke mindst Kina,
hvor der er behov for gennemgribende oprydning og
reformer af banksektoren. Hidtil har statslige og semi
statslige banker ukritisk finansieret investeringer i indu
striproduktionen. Det er ikke alle disse investeringer,
som har været lige heldige, og resultatet er, at der i bank
sektoren er et ganske alvorligt problem med dårlige lån.

De nemme og kortsigtede løsninger
Emerging markets var, inden den globale krise brød ud
i 2008, generelt i ganske god form. Landenes gæld var
markant lavere end i vestlige lande, og deres økonomier
var i stor vækst. I stedet for at lave reformer og gentænke
de økonomiske modeller, valgte landene, da krisen
ramte, den kortsigtede løsning, nemlig at holde hånden
under deres økonomier ved at øge investeringerne
og dermed gældssætningen. Det har ført til svækkelse
af valutaerne og dermed givet øget inflation og stigende
renter.
”Et af de tegn, vi holder øje med, er, om de førende
emerging markets-lande formår at sætte gang i reformer,
der kan løfte dem ud af den nuværende situation og igen
gøre dem internationalt konkurrencedygtige,” siger
Henrik Franck.
Aftrapning af US-pengepolitik
I maj så vi, hvilken enorm betydning den gavmilde ame
rikanske pengepolitik havde for emerging markets.
Den amerikanske centralbankchef Ben Bernanke annon
cerede som bekendt, at centralbanken ville nedtrappe
sine månedlige opkøb af obligationer på aktuelt 85 mil
liarder dollar i takt med, at centralbanken så en forbed
ring af den amerikanske økonomi.
”Det var et stærkt signal, der ramte emerging markets
hårdt og satte gang i en kapitalflugt og tocifrede fald i

aktiekurserne. Valutaerne blev også markant svækket.
Aktuelt er bekymringen, at selvom nedtrapning af penge
politikken efter alt at dømme er udskudt til december, så
vil det have en negativ indflydelse på emerging markets,”
siger Henrik Franck.
Han tilføjer, at siden udmeldingen fra den amerikan
ske centralbank medio september om, at banken ikke vil
påbegynde nedtrapningen endnu, har emerging markets
rettet sig noget. Men generelt er aktierne stadige billige
historisk set.
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Positiv trods udfordringer
I Formuepleje vurderer vi ikke, at vi står overfor en ny
runde kriser i emerging markets, sådan som vi så det i
1990erne. Her tænker Henrik Franck især på valutakrisen
i Asien i slutningen af 1990erne, Tequila krisen i Mexico,
Samba-krisen i Brasilien og Rusland-krisen i 1998.
”Det gør vi ikke, fordi der en lang række strukturelle
forhold, som er meget bedre i emerging markets i dag
end for 15-20 år siden, da vi sidst oplevede kriser i regio
nerne. For det første har de betydeligt lavere ekstern
gæld, for det andet er gældssammensætningen bedre, og
for det tredje føres der generelt mere ansvarlige økono
miske politikker,” siger Henrik Franck.
Attraktivt på langt sigt
Konklusionen er, at Formuepleje vurderer, at det fortsat
er attraktivt at investere i både aktier og obligationer i
vækstlandene – særligt aktier. Dels fordi vi mener, at
aktierne er meget billige, dels fordi det fortsat er vores
klare overbevisning, at det er i emerging markets, vi vil
se den højeste økonomiske vækst i de kommende år.
Vækstmarkederne vil komme til at tegne sig for 60-65
procent af verdens vækst inden for de næste 20 år.
For en langsigtet investor som Formuepleje er de aktuelt
lavere aktiekurser derfor en god mulighed for at opnå en
attraktiv langsigtet investering i emerging markets.
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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 15.12.2013.
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Brevkasseredaktør:
kommunikationschef
Søren Verup

Formuepleje

Hvordan låner I så billigt?
Jeg kan forstå, at Formueplejeselskaberne låner til en rente på under
en halv procent. Hvordan kan det lade sig gøre, når banken også skal
tjene penge? Og for hvor lang tid har selskaberne sikret denne lave
lånerente?
P.S., Aarhus
SVAR: De Formueplejeselskaber, som
anvender fremmedkapital, låner i øjeblik
ket til en rente på cirka 0,20 procent in
klusive lånemarginal til bankerne. For at
kunne opnå denne lave lånerente udnyt
ter selskaberne, at obligationsporteføl
jen, som primært består af danske real
kreditobligationer, pantsættes til banken
som sikkerhed for lånet. Da de danske
realkreditobligationer har en af marked
ets højeste kreditvurderinger, opnås at
traktive lånerenter. Med en samlet låne
portefølje på over 20 milliarder kroner
giver det mulighed for at udnytte de
muligheder, som finansmarkedet tilbyder.
Vi låner i euro, men har samtidig lavet
en valutaterminsforretning, hvor vi indi
rekte omlægger gælden til danske kro
ner op til seks måneder frem. Denne
kombination giver en låneportefølje
uden valutakursrisiko, men med en la
vere lånerente end et direkte lån i dan
ske kroner. Renten på lånet er variabel
og fastsættes typisk hvert måned.
Valutaterminsforretningen løber gen
nemsnitligt over tre til fire måneder.
Lånerenten i Formueplejeselskaberne
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er derfor følsom over for ændringer i de
helt korte renter. Formuepleje forventer,
at centralbankerne vil fastholde politik
ken med lave styringsrenter de næste
par år, hvilket tilsiger fortsatte lave låne
renter i Formueplejeselskaberne.
Senior
formuerådgiver
Anders Bjørnager

Hvorfor tror I ikke
på energi-aktier?
Jeg har fået at vide, at I under
vægter i selskaber inden for
energisektoren. Hvordan kan
det være?
B.E., Esbjerg.

SVAR: De seneste ti år har energi
aktier nydt godt af en underliggende
positiv udvikling i olieprisen samt
vækst i olieproduktionen. De sidste
par år er olieprisen begyndt at flade
ud samtidig med, at det kniber
med at hive mere olie op af under
grunden. Olieselskaberne er så
begyndt dels at investere mere, dels
at udvinde olie til havs, hvilket både
er dyrere og mere risikabelt.
Større investeringer æder også af
det cash flow, som selskaberne ellers
kunne dele ud af i form af dividende
og aktietilbagekøb. Under ét peger
forholdene derfor i retning af en
periode, hvor afkastet på den inve
sterede kapital vil være for nedad
gående og risikoen opadgående. Det
medfører mindre udbetaling af ud
bytte og tilbagekøb af aktier. Energi
sektoren er da også blandt de svage
ste aktiesektorer globalt i indeværende år med en meget beskeden
kursmæssig fremgang.
Direktør
Henry Høeg

Hvordan skal
varedeklarationen
forstås?
Optimal
portefølje

Jeg læser, at Penta har en varedeklaration,
hvor I stiller et afkast over fem år på 100
procent i udsigt. Hvordan skal den varedeklaration helt konkret forstås, når afkastet
de seneste fem år har været negativt?
S.K., Amager
SVAR: For alle Formueplejeselskaberne
er der lavet en varedeklaration for at
give investor et indtryk af, hvilke formueudsving eller udfaldsrum, der kan være
forbundet med de respektive investe
ringer. Varedeklarationerne er beregnet
med 90 procent sandsynlighed ud fra
historiske data omkring afkast og kursudsving på henholdsvis globale aktier og
danske obligationer sat i forhold til den
eksponering, de respektive Formueplejeselskaber har i de to aktivklasser.
Der er altså ikke tale om garantier,
men kvalificerede estimater, som dækker
over langt de mest forekomne udsving på
de finansielle markeder. Derved gøres

det nemmere for investor at vælge den
investering, som passer til investors
risikovillighed og investeringshorisont.
En væsentlig faktor, for at varedeklarationerne fremover bliver endnu mere retvisende, er at siden sommeren 2010 har
Formueplejeselskaberne ikke måttet
optage lån i andre valutaer end euro og
danske kroner, hvilket generelt har nedbragt risikoen i de Formueplejeselskaber,
som anvender lån.
Senior
formuerådgiver
Anders Kristiansen

Hvad skal jeg sælge?
Jeg har en kapitalpension på 4 millioner
kroner, der er investeret med cirka en
femtedel i Merkur, Pareto, Safe, Fokus og
LimiTTellus. Jeg skal nu sælge 37,3 procent
for at betale førafgiften. Jeg regner med at
begynde at bruge af pengene om cirka tre
år og vil gerne have mindre risiko fremadrettet i mine Formueplejeselskaber. Hvilke
selskaber bør jeg sælge ud af?
H.L., Svendborg
SVAR: Da din investeringshorisont er kort,
skal du begynde med at sælge de selskaber,
som har højest risiko. I Formuepleje bruger
vi standardafvigelsen til at definere risiko.
Standardafvigelsen er udtryk for, hvor meget
en aktie eller obligation svinger. Store ud
sving er lig et højt tal for standardafvigelsen.

LimiTTellus har den højeste standardafvig
else over tre år med 11,7 procent og derefter
kommer Safe med 8,7 procent. Dermed kan
du rejse de 37,3 procent ved at sælge alt i
LimiTTellus og næsten alt i Safe. Endvidere
kan vi oplyse, at Pareto og Merkur begge har
en standardafvigelse på 6,7 procent, mens
Fokus er helt nede på 4,6 procent. Til infor
mation kan vi oplyse, at danske aktier har en
standardafvigelse på 16 procent og danske
obligationer 1,7 procent over de sidste tre år.
Senior
formuerådgiver
Henrik Iwersen

I skriver, at jeres opfattelse af den
optimale portefølje er cirka 20-30
procent aktier og 70-80 procent
obligationer. Hvordan er I kommet frem til denne fordeling?
D.E., Aarhus
SVAR: I 1952 gennemførte økono
men Harry Markowitz et forsknings
projekt, hvor han med baggrund i
historiske data ville finde ud af, hvil
ken blanding af investeringer, der
kunne give det bedste forventede af
kast i forhold til risikoen. Dette ar
bejde modtog han en Nobelpris for.
En af hans konklusioner var, at hvis
vi antager, at der kun findes to inve
steringsmuligheder - aktier og obli
gationer - kan den bedste fordeling
beregnes matematisk og den opti
male investering fastlægges.
Det vil sige sammensætningen,
hvor vi får det højeste afkast i for
hold til risikoen. Det optimale punkt
hedder ”Minimum Value at risk Port
folio” (MVP). Den foreskriver cirka
20 procent aktier og cirka 80 pro
cent obligationer, og at risikoen bør
øges ved gearing og ikke ved at øge
antallet af aktier.
Dette er Formueplejes udgangs
punkt og et investeringskoncept, vi
har arbejdet med de seneste 25 år.
Målet er at levere et højt risikojuste
ret afkast og på langt sigt at bevare
og øge formuer.
Senior
formuerådgiver
Peter
Goldschmidt
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Små skridt
i den rigtige retning
De globale økonomier bevæger sig langsomt mod bedre tider,
og samtidig er især den amerikanske centralbank villig til at bruge
stimulanser, så selvom der er udfordringer i horisonten, peger
pilen stadig i den rigtige retning for økonomierne.

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

Det seneste kvartal har igen budt på ganske solide afkast
i alle Formueplejeselskaber. Det skyldes primært to fak
torer, dels generelt positiv stemning på aktiemarkedet
og dels en vellykket obligationsstrategi. De positive vinde
for aktierne startede med en bedring i de økonomiske
nøgletal, og desuden blev humøret løftet på aktiemar
kedet i midten af september, hvor den amerikanske cen
tralbank overraskende fastholdt sit månedlige opkøb af
obligationer på i alt 85 milliarder dollar.
Beholdningen af danske realkreditobligationer i For
mueplejeselskaberne har også leveret et ganske fornuf
tigt afkast på trods af, at renterne set over hele kvartalet
er kravlet yderligere op. Det afspejler sig også ved, at det
rent obligationsbaserede Formuepleje Fokus har givet et
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afkast på 2,2 procent i en periode, hvor danske real
kreditobligationer generelt har leveret et nulafkast. Det
skyldes primært, at de lange renter i dette kvartal er
steget mere end de korte renter, og netop det scenarie
har obligationsbeholdningen været positioneret til.
Set over det seneste år ligger alle Formueplejeselska
ber med flotte afkast og med Formuepleje Penta i spid
sen med et afkast på over 30 procent. Selvom det gene
relt har været fornuftigt at være investeret i aktier i det
seneste år, så er det også kombinationen af god aktieog obligationsudvælgelse, der ligger bag de høje afkast.

Amerikansk centralbank vil gå langt
Som vi nævnte i markedsvurderingen for tre måneder
siden, vil den amerikanske centralbank ikke slippe tøj
lerne, før den er helt sikker på, at den amerikanske øko
nomi er stærk nok til at stå på egne ben. Det blev
bekræftet på centralbankens møde i september, hvor den
mod markedsforventningen ikke valgte at drosle ned på
sit månedlige opkøb af obligationer. Selvom banken væl
ger at skære en smule i opkøbene senere på året, har den
i høj grad signaleret, at den vil gå langt for at stimulere
økonomien. Tilsvarende har den europæiske centralbank
(ECB) også indikeret, at den er klar med nye tiltag, hvis
det bliver nødvendigt. ECB er dog noget mere tilbagehol
dende med at yde stimulanser i forhold til den amerikan
ske centralbank, og det afspejler sig også i figuren på
næste side, der viser, at den europæiske centralbank sta
dig holder noget af krudtet tørt, mens den amerikanske
centralbank fortsat har åbnet for alle sluser. Netop den
meget lempelige pengepolitik fra især den amerikanske
centralbank vil højst sandsynligt være med til at holde en
hånd under de finansielle markeder i en periode endnu.

Bedring i den globale økonomi
De globale økonomier har i de seneste måneder vist en
lille fremgang i forhold til tidligere på året, jævnfør gra
fen, der viser tilliden hos indkøbscheferne, og som der
ved måler temperaturen hos virksomhederne. Det er
blandt andet øget optimisme hos de amerikanske virk
somheder, der har trukket op i det samlede billede, og
samtidig har det også haft en positiv afsmittende effekt
i Euroland og hos flere af emerging markets-landene.
Samtidig er der også sket en forbedring i tilliden hos
forbrugerne i både USA og Euroland, godt nok fra et lavt
niveau, men trods alt et skridt i den rigtige retning.
Derved tyder det på, at den globale økonomi langsomt
fortsætter sin helingsproces.

Stadig udfordringer
Verdensøkonomien kører dog langt fra endnu på alle
cylindre. Jobskabelsen i USA er fornuftig, men ikke på
et tilstrækkeligt højt niveau til, at der for alvor kommer
gang i hjulene. Væksten i Euroland er stadig meget
begrænset og skrøbelig, og samtidig er der strukturelle
problemer i BRIK-landene, som udgør en større og
større andel af den globale økonomi. Samtidig er der
også risici, der kan give stød til opsvinget. Der er stor
politisk rivalisering i USA, som senest har medført, at en
række offentlige ansatte i USA er blevet sendt hjem, fordi
politikerne ikke kunne blive enige om den kommende
finanslov. Problemet vil dog eskalere, hvis politikerne
heller ikke kan finde en løsning omkring den amerikan
ske gæld, der støder mod loftet i midten af oktober. Det
betyder, at den amerikanske stat kan risikere, at den
ingen penge har til at betale lønninger til offentlige
ansatte eller udbetale offentlige overførsler og i værste
fald heller ikke kan betale renter og afdrag på stats
gælden. Det vil skabe stor usikkerhed og medføre lavere
aktivitet i USA, og det vil være skidt for økonomien, så
selvom politikerne er dybt uenige, forventer Formuepleje
alligevel, at de finder en løsning på gældsloftet.
BALANCEUDVIKLING: EUROPÆISK OG US-CENTRALBANK
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Store renteudsving – svagere dollar
Det seneste kvartal bød på relativt store udsving på
rentemarkederne. Efter et mindre rentefald hen over
sommeren steg renterne kraftigt i august og starten af
september i kølvandet på en række bedre økonomiske
nøgletal.
Den største begivenhed på rentemarkederne var det
ændrede signal fra den amerikanske centralbank, hvor
markedets forventning om nedtrapning af de månedlige
obligationsopkøb blev udsat, idet centralbanken valgte at
bibeholde uændret opkøb af obligationer. Det har efter
følgende fået renterne lidt ned igen, men samlet set over
kvartalet er de fleste markedsrenter lidt højere.

Lange renter steget mest
Det er dog værd at bemærke, at det primært er de lange
renter, der har oplevet udsving i de seneste måneder. Den
europæiske centralbank har annonceret, at den vil holde
den toneangivende europæiske rente på et lavt niveau i
en længere periode, og det har medført en form for stabi
lisering af de kortere markedsrenter, som i høj grad er
påvirket af centralbankens politik. De længere renter er i
højere grad styret af de fremtidige forventninger til infla
tionen og væksten, og de er også påvirket af, hvor mange
obligationer den amerikanske centralbank køber hver
måned.
Mens de toårige renter har ligget stabilt i kvartalet
med et samlet udsvingsbånd på under 0,2 procentpoint,
har de tiårige renter svinget med over 0,5 procentpoint
i samme periode. Det afspejler sig også ved, at forskellen
mellem de to- og tiårige renter er blevet udvidet i de
seneste måneder, hvilket skyldes, at de tiårige renter er
steget væsentligt mere end de korte renter.

Dollaren faldet i kurs
På valutasiden er kursen på den amerikanske dollar fal
det relativt meget i de seneste måneder. I løbet af som
meren overraskede de europæiske nøgletal positivt, og
det var med til at styrke euroen. I september fik dollaren
endnu et nøk nedad, efter den amerikanske centralbank
besluttede at føre en fortsat meget lempelig pengepolitik.

Formuepleje har profiteret
Denne udvikling har passet som fod i hose til obligations
beholdningen i Formueplejeselskaberne, da behold
ningen primært er følsom over for ændringer i de korte

Svækker konkurrenceevnen i Europa
Problemet for de europæiske virksomheder er, at de i
takt med den højere eurokurs får forringet deres konkur
renceevne i forhold til virksomheder udenfor Euroland.
Det er ikke den rette medicin for de i forvejen pressede
europæiske virksomheder, så det bør åbne op for, at den
europæiske centralbank kommer på banen med nye
tiltag, der kan stimulere økonomien og samtidig svække
euroen. Med udsigt til markant højere vækst i USA end i
Euroland forventer vi, at dollaren vil komme stærkt igen
og stige i de kommende måneder. Derfor er dollarekspo
neringen fra beholdningen af amerikanske aktier i For
mueplejeselskaberne ikke afdækket i øjeblikket, og der
for vil en højere dollarkurs være understøttende for afka
stet fremadrettet.
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og mellemlange renter, mens følsomheden over for de
lange renter er elimineret ved hjælp af finansielle instru
menter. Derfor er beholdningen ikke blevet påvirket af,
at de lange renter er steget kraftigt i de seneste måneder.
Konsekvensen er, at obligationerne i Formueplejeselska
berne har klaret sig væsentligt bedre i forhold til Nor
deas obligationsindeks.
Vi holder fortsat fast i strategien om at være investe
ret i korte og mellemlange obligationer, da vi forventer,
at den europæiske centralbank vil holde renten meget
lav i lang tid endnu. Til gengæld er der risiko for, at de
lange renter kan stige yderligere, hvis der kommer mere
gang i de globale økonomier.
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5%-realer: 16%

50%

Mellemlange
flexer: 51,28

40%
30%

4%-realer: 24%

20%

3%-realer: 4%
2%-realer: 1%
Lange flexer: 1%
CF’er: 1%

10%
0%
CHF

AFKAST FORMUEPLEJES OBLIGATIONSPORTEFØLJE
sammenholdt med Nordeas obligationsindeks
101,5

EUR

GBP

JPY

USD

Ovenstående figur viser Formueplejes samlede investeringsmandats
valutaeksponering.					

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

LÅNERENTE

101

100,5

USD
0,16%

100
EUR
DKK

0,12%
99,5

JPY

0,08%
99
jan. 2013

april 2013

juli 2013

okt 2013
0,04%

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 cirka 1,5.
							
Nøgletal pr. 30.9.2013
Formuepleje
Rentefølsomhed
Konveksitet

Nordea indeks
rentefølsomhed 2,5

2,35

2,50

-1,18

-0,49

Rentefølsomhed er udtryk for, hvor meget kursen vil ændre sig ved en renteændring på 1 procent-point og for, hvornår man i gennemsnit kan
forvente at få det investerede beløb tilbage. Konveksitet er et udtryk for, hvor
meget rentefølsomheden ændrer sig ved en renteændring på 1 procent-point.
Ved en rentestigning på 1 procent-point vil rentefølsomheden stige fra 2,35
til 3,53 (+1,18).						
				
Forventninger kommende 12 mdr. 		
30.9.13

12 mdr. frem

2-årig statsrente DKK

0,45%

0,60%

10-årig statsrente DKK

1,97%

2,40%

2-årig swap-rente DKK

0,80%

0,90%

10-årig swap-rente DKK

2,35%

2,75%

0,0%

CHF
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

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

7,45

12 mdr. frem
7,45

CHF

6,09

6,00

5,90

USD

5,51

5,75

6,00

GBP

8,93

9,00

9,25

JPY*

5,61

5,50

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

Ben Bernanke giver luft til aktierne
Det seneste kvartal har været kendetegnet af usikkerhed,
dels som følge af forventningen om en reducering af obli
gationsopkøbene fra den amerikanske centralbank, dels
konflikten i Syrien. Formueplejeselskabernes aktieporte
følje har i 3. kvartal givet et samlet afkast på 3,0 procent,
hvilket dog var knap 1 procentpoint dårligere end aktie
markedet som helhed.

US-Centralbank forsætter obligationsopkøbene
Som sidst fortalt på denne plads forudså Formuepleje, at
aktiemarkedet ville opleve en højere grad af udsving hen
over sommeren som følge af udmeldingerne fra den ame
rikanske centralbank i maj om nedtrapning af den eks
pansive pengepolitik. Eneste umiddelbare faktor, der vil
kunne have en reducerende effekt var en udskydelse af
tilbagetrækningen af stimuliprogrammet fra den ameri
kanske centralbank, hvilket blev offentliggjort den 18.
september. Centralbanken vurderede, at den gerne så
en mere permanent positiv udvikling i de primære måle
parametre, før banken ville initiere en reducering af de
månedlige obligationsopkøb.
Aktiemarkederne i emerging markets-landene ople
vede fornyet optimisme og genvandt en del af det tabte.
En række emerging markets har siden maj oplevet gan
ske kraftige kursfald som følge af den stigende amerikan
ske realrente. Baggrunden har været, at en række landes
balanceproblemer har været finansieret i udenlandsk
valuta og af udenlandske investorer. En tilbagetrækning
fra disse investorer lagde således et ganske massivt pres
på flere emerging markets-valutaer, hvilket blot forstær
kede effekten – også på aktiemarkedet. Derudover har
emerging markets-landene gennem en række kvartaler
oplevet en stagnerende vækst og investorernes fokus
på væksthistorien er således aftegnet. Blandt andet der
for kan man fortsat se en forholdsvis tydelig divergens
mellem afkastforskellen mellem emerging og developed
markets.

Den amerikanske centralbank vil på et tidspunkt
begynde at reducere obligationsopkøbene. Meget er alle
rede inddiskonteret i kurserne, hvor den tiårige ameri
kanske rente er steget 1 procentpoint fra 1,65 procent til
2,65 procent siden maj. En gradvis reducering vil blive
fulgt op af en retorik, der fortsat vil forsikre markederne
i bankens fremtidige engagement. Samtidig forventer vi,
at reduceringen af obligationsopkøbene vil ske samtidig
med, at vi i de amerikanske selskaber vil kunne begynde
at se en større styrke og robusthed i efterspørgselskom
ponenterne og omsætningsvæksten.

Budgetforhandlinger og gældsloftet i fokus
USAs kongres manglende evne til at sammensætte et
budgetforslag resulterede i, at der ikke forelå et budget
til det nye budgetår, der startede 1. oktober 2013.
Vi forventer, at der inden for en relativ kort periode
vil blive fundet en løsning, og at effekterne af det mang
lende budget vil have haft en forholdsvis begrænset
økonomisk effekt.
En anden og større udfordring er situationen omkring
det amerikanske gældsloft, der rammer i midten af okto
ber. Her skal parterne igen finde en løsning på at forhøje
gældsloftet, så USA kan opretholde sine forpligtigelser
over for udlandet. I tilfælde af, at der ikke bliver fundet
en løsning, vil en teknisk betalingsstandsning kunne
være eneste udvej. Dette finder vi dog højst usandsynligt,
simpelthen fordi implikationerne ville være kolossale,
og ingen politiske partier vil kunne tage ansvar for dem.
Perioden op til, der bliver fundet en løsning, vil dog givet
vis byde på volatilitet, idet sådanne politiske løsninger,
har det med at blive fundet i 11. time. Derudover er vi
fortsat fortrøstningsfulde med hensyn til fremgangen
i den underliggende økonomi og forventer, at denne
udvikling over de kommende kvartaler vil forplante sig
til selskaberne. Derfor fastholder vi vores nuværende
allokering mod aktier.

AKTIEPERFORMANCE DM & EM - 12 MDR RULLENDE AFKAST

Procent
120
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40

MSCI World

0
Emerging Markets

-40
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2012

2013

Kilde: Bloomberg, Formuepleje		
Note: Indeks er dollarnomineret og angiver afkastet de foregående 12 måneder								
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Aktier
SEKTORFORDELING ULTIMO JUNI
Formuepleje
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NØGLETAL pr. 30.9.2013
P/E 2013E
Kurs / Indre værdi
Standardafvigelse seneste år

Formuepleje

MSCI World

12,1

14,9

2,1

2,1

12,9

13,8

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
Udbytte
Total

8,0%
2,0%
10,0%
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Markedsvurdering: 10 største aktieposter

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

Lukoil er Ruslands største olieselskab og
landets største olieproducent. Selskabets
hovedkontor ligger i Moskva. Lukoil blev
dannet i 1991 ved en fusion af de tre sel
skaber Langepasneftegaz, Uraineftegaz og Kogalymnef
tegaz, og navnet Lukoil er dannet af forbogstaverne af de
tidligere selskaber. Selskabet driver olieraffinaderier,
benzinstationer i Rusland, Østeuropa og USA samt olie
ledninger og olieproduktion i Rusland og ti andre lande.

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 procent af verdensmarkedet inden for
kreditrating. Selskabet er blandt de tre største i sin bran
che sammen med Standard & Poor’s og Fitch Ratings.

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.

Selskabet er et statsejet
olieselskab der blev stiftet
i 2002 i Kazakhstan. Sel
skabet efterforsker, producerer og transporterer olie og
gas fra både onshore og offshore felter. KazMunayGas
operer to raffinaderier i Kazakhstan: Pavlodar og Atyrau.

Diageo plc er verdens største pro
ducent af øl, vin og spiritus, med ho
vedkvarter i London, Storbritannien. Diageo blev dannet
i 1997 ved en sammenslutning af Guinness plc og Grand
Metropolitan plc. Firmaet sælger blandt andet drikke
som Smirnoff, Baileys og Guinness. Det ejer også 34
procent af Moët Hennessy, som ejer mærker som Moët
& Chandon, Veuve Clicquot og Hennessy. Selskabet sæl
ger sine produkter i omtrent 180 lande og har kontor i
80 lande.

*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.

Samsung Electronics blev
grundlagt i 1969 i Suwon, Syd
korea og er, målt på omsæt
ning, et verdens største selskaber inden for elektronik og IT
med 188.000 ansatte i 50 lande. Virksomheden er en del af
det sydkoreanske Samsung konglomerat. Blandt Samsungs
produkter er fladskærms-tv, mobiltelefoner, hårde hvide
varer og meget mere. Virksomheden er den største i verden
inden for LCD- og LEDskærme, hukommelseschips og
mobiltelefoner.
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Formueplejeselskaberne på tværs
Sammenligning af de vigtigste karakteristika for de enkelte Formueplejeselskaber,
opgjort pr. 1. oktober 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

438

2.232

9.974

5.616

7.226

Obligationer (inkl. kontanter)

68%

68%

73%

75%

75%

Aktier

32%

32%

27%

25%

25%

Obligationer (inkl. kontanter)

68%

131%

213%

293%

353%

Aktier

32%

60%

78%

98%

115%

478

566

1.284

-

1%

100%

100%

99%

-

-

1%

507%

100%

99%

-

Andel af balance

Andel af egenkapital

PASSIVER
Millioner kroner
Egenkapital

438

1.129

3.430

1.436

1.950

478

566

245

Lånekapital

-

1.103

6.544

4.180

5.276

-

-

1.039

Procent
Egenkapital (solvens)

100%

52%

34%

26%

21%

100%

100%

20%

Lånekapital

-

48%

66%

74%

79%

-

-

80%

Gearing

-

0,9

1,9

2,8

3,8

-

-

4,0

DIVERSE
2)

Omkostninger
Resultathonorar

3)

10%

10%

10%

0%

0%

10%

10%

Fast honorar, % af egenkapital

0,55%

1,35%

1,75%

2,00%

2,25%

0.40%*

10%

0,80%

1,60%

Omkostninger, % af balance

0,81%

0,64%

0,56%

0,54%

0,52%

0,37%

1,04%

0,43%

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.

42

Formue // 4. kvartal 2013

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:

Fredag den 8. november 2013 kl. 12.00
Tirsdag den 3. december 2013 kl. 16.00
Fredag den 6. december 2013 kl. 12.00

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

UDGIVER:

FO R MUE P LE J E
Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Rådgivning og formidling:

Selskaberne
Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C
Tuborg Havn, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup

Telefon 87 46 49 00, telefax 87 46 49 01,
info@formuepleje.dk, www.formuepleje.dk

Telefon 87 46 49 00, telefax 87 46 49 01,
info@formuepleje.dk, www.formuepleje.dk
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