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Leder

Hængekøje eller
sved på panden?
Ifølge Finanstilsynet er tre ud af ti af de aktivt forvaltede investeringsforeninger i
Danmark i virkeligheden slet ikke aktive. Det er et problem, fordi honorarerne i en aktivt
forvaltet forening er højere end honorarerne i en passiv (indeks) forening. Tilsynet
mener dermed, at mange foreninger tager sig betalt for en ydelse, de ikke leverer – de er
såkaldt ”skabsaktive”, selvom de med deres omkostninger signalerer, at de er aktive.
Tilsynets analyse tager udgangspunkt i nøgletallet Active Share, der beskriver, hvor aktiv en
aktiefond reelt er. Active Share ligger mellem
0-100 procent og måler graden af aktiv
styring af en aktieportefølje. Jo højere Active
Share, desto mere aktiv er fonden i forhold til
at sammensætte porteføljen, så den afviger
fra benchmark. Hvis en portefølje har en
Active Share under 60 pct., mener Finanstil
synet ikke, at den falder under kategorien
aktivt forvaltet.
Show me the money
Siger man ét og gør noget andet, er man selvfølgelig en ”skidt knægt”, men i dette tilfælde
har det mere med ordentlig opdragelse at
gøre end med gode investeringer. For når vi
skal gøre op, om investeringen har været
god eller dårlig, skal der kun måles på én ting
– nemlig på resultatet.
Den finansielle litteratur i den akademiske
verden bugner af undersøgelser, som viser, at
investeringsforeninger i gennemsnit underperformer deres benchmarks (indeks) efter
omkostninger. Derfor lyder anbefalingen altid,
at man bør købe den passivt forvaltede investering. Logikken er, at resultatet i gennemsnit er det samme – og så kan man jo spare
omkostningerne og ”nøjes” med at betale for
passiv forvaltning.
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Den anden side af mønten er, at man så også
med sikkerhed skal nøjes med resultatet. For
eksempel havde en investor i en passiv global
aktieinvesteringsforening i oktober 2006 placeret mere end 26 procent af sine penge i
finansaktier – den absolut største sektor
inden finanskrisen. Mindre end 2½ år senere
fyldte finansaktierne kun cirka 15 procent i
indekset! Tilsvarende ville en passiv investor
under den hedengangne IT-boble i år 2000
have investeret omkring 45 procent af sine
penge i TMT-aktier (Teknologi, Media, Telekom). 2½ år senere fyldte disse TMT-aktier
rundt regnet 17 procent i indekset! Den pas
sive investor vil således altid løbe efter markedet og aldrig gå mod strømmen.

Sved på panden kan betale sig
Det var økonomer fra Yale School of Management, som i 2006 introducerede begrebet
Active Share i forbindelse med et performancestudie af 2.650 investeringsfonde i perioden
1980 til 2003.
Konklusionen var todelt og ganske klar:
1) F
 orvaltere med en høj Active Share
outperformer

2) A
 ctive Share er en signifikant indikator
for performance

Undersøgelsen fandt blandt andet, at investeringsforeninger med en Active Share på 80
procent eller højere havde været i stand til at
slå deres benchmark med 2-2,7 procent før
omkostninger og 1,49-1,59 procent efter
omkostninger. De ”skabsaktive” derimod
destruerede værdi i forhold til benchmark.
Og nej – i Formuepleje vil vi ikke ligge i
hængekøjen. Vi vil gerne gøre os umage.
Ikke kun med den globale aktieportefølje,
LimiTTellus, som går igen i alle Formueplejeforeningerne med globale aktier og har en
Active Share på 92,3 procent.
Også med valget af obligationer, asset allokation og ikke mindst risikostyringen, som
fylder allermest. I Formuepleje går vi efter at
være bedst. For vi synes, det er bedre at gå
mod strømmen end altid at fejle i flok.
God læselyst!

Søren S. Astrup, direktør, Formueplejeforeningerne

MAGASINET

Formue
20

16

Indhold:
Artikler
02 // Leder
04 // Nyheder
08 // Fokus på risiko hos Formuepleje
12 //	Buffett, Cook og Smedegaard...
er også begyndt at købe egne aktier
16 // I investeringskomiteens maskinrum
20 // Formuepleje investerer altid på langt sigt
24 //	Beskyttelsespenge
28 // Derfor er Formuepleje en anderledes kapitalforvalter
32 // Spørg Formuepleje

08

34 // Markedsvurdering
40 // De 10 største aktieposter

MAGASINET FORMUE

Redaktion

ANSVARSFRASKRIVELSE

Udgives af Formueplejeforeningerne som investororientering

Direktør Søren S. Astrup (ansvarshavende)
Kommunikationschef Søren Verup

Magasinet Formue er udarbejdet af Formuepleje Fund
Management A/S til brug for orientering og kan ikke betrag
tes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller
sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre
kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning
af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter.
Formuepleje Fund Management A/S kan ikke holdes
ansvarlig for tab forårsaget af investorers dispositioner
– eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne
i Magasinet Formue.

Udkommer

Fire gange årligt, 4. uge i kvartalet
Oplag

11.700 eksemplarer
4. kvartal 2014 // 29. årgang

Redaktionen er afsluttet den 9. oktober 2014
I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke
summer til totalen
Magasinets formål er

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

Grafisk design: Hanne Skov
Offsettryk: Zeuner Grafisk
Fotografer: Christoffer Håkansson

Istockphoto, Polfoto, Scanpix
Bidragydere

Adm. direktør Niels B. Thuesen
Direktør Søren S. Astrup
Direktør Henrik Franck
Investeringsdirektør Leif Hasager
Senior kapitalforvalter Erik Bech
Senior kapitalforvalter René Rømer
Aktiestrateg Otto Friedrichsen
Senior formuerådgiver Anders Kristiansen
Senior formuerådgiver Henrik Iwersen
Senior formuerådgiver Søren Nielsen
Senior formuerådgiver Kim Hoberg Nielsen
Senior formuerådgiver Mads Christensen
Formuerådgiver Henrik Jackerott
Kommunikationschef Søren Verup
Journalist Katrine Sigvardt

Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i Magasinet
Formue er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garan
tere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.
Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være
forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fast
lægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan
anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast
og kursudvikling. For yderligere information kontakt
venligst info@formuepleje.dk eller besøg hjemmesiden
formuepleje.dk

Formue // 4. kvartal 2014

03

Nyheder
Nationalbanken spår
forsigtig dansk vækst

Formueplejedagen på 60 minutter
Efterårets Formueplejedage er endnu
engang på trapperne, og denne gang er
arrangementet bygget op om temaet ”60
minutes”. Det betyder, at vi på én time vil
holde en række fokuserede og brugbare
indlæg, hvor vi stiller skarpt på, hvordan
Formuepleje gør en forskel for dig som
investor. Vi fortæller blandt andet om, hvordan vi skaber positivt afkast ud af det
meget lave renteniveau, og hvordan vi udvælger de bedste aktier. Derudover giver

Formueplejes rådgivere gode råd til dig
som investor, og så kommer vi dybt ned i
investeringskomiteens maskinrum og fortæller om centrale beslutninger, der gør
det muligt at bevare og øge formuer.
I Jylland afholder vi Formueplejedagen
den 28. oktober i Musikhuset Aarhus, mens
arrangementet på Sjælland finder sted den
3. november på Hotel Scandic Sydhavnen.
Efter den faglige del af aftenen byder vi
som altid på et let traktement.

Dansk økonomi er under så hårdt
pres, at Nationalbanken i sin seneste
kvartalsoversigt nedjusterer sit skøn
for væksten. Nationalbanken skønner en vækst i BNP på 0,8 procent i
2014, 1,7 procent i 2015 og 2,0 procent i 2016. I forhold til prognosen
fra juni er BNP-væksten nedrevideret med 0,7 procentpoint i 2014, 0,1
procentpoint i 2015, mens skønnet
for 2016 er uændret.
Nationalbanken påpeger i sin
seneste konjunkturvurdering af
dansk økonomi, at efter et stærkt 1.
kvartal faldt væksten i BNP til 0,2
procent i 2. kvartal. Hvis man inddrager udviklingen i blandt andet
husholdningernes indkomster og på
arbejdsmarkedet, tegner der sig et
mere positivt billede af fremgangen i
økonomien, end når der isoleret
fokuseres på BNP-væksten.
”Nationalbanken forventer en
styrkelse af det forsigtige opsving,
der har været i gang siden 2013, og
som gradvist vil blive mere selvbærende,” siger nationalbankdirektør
Lars Rohde.

Hurtigere overførsel
fra bank til bank
Pengeinstitutterne indfører pr. 1. november en markant
hurtigere måde at overføre penge på kaldet straksclearing. Det betyder, at en pengeoverførsel, uanset om det
er via netbank, Dankort eller mobiloverførsel, kommer
til at gå direkte igennem og stå på modtagerens konto
få øjeblikke efter, man har trykket ’godkend’. Fordelen
er, at man hele tiden har en 100 procent opdateret saldo
uden mærkbar forsinkelse. Men det betyder også, at
tricket med at bruge penge i weekenden, som først
kommer ind på kontoen om mandagen ikke længere
kan lade sig gøre.
04
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Gamle aktier indløses
Så er den lange proces fra Formueplejeaktier til foreningsbeviser ved at være helt slut. Det er planen, at
de resterende udestående aktier i alle otte gamle
Formuepleje-aktieselskaber bliver indløst via Værdipapircentralen i midten af november.
Der vil ske det, at alle aktionærer, der stadig har
aktier liggende i deres depot, får indløst værdien af
aktierne til kontanter.
Pengene indsættes på depotets afkastkonto. Derefter er processen endelig afsluttet. Har du spørgsmål,
er du velkommen til at kontakte Formueplejes sekretariat på 87 46 49 00 eller info@formuepleje.dk.

Tusind Formueplejeinvestorer til Land Live
i Musikhuset Aarhus

Boligpriserne på vej op
Efter at boligpriserne generelt toppede i 2006, er det gået markant nedad
som følge af finanskrisen. Den udvikling er dog tæt på at være vendt. Boligmarkedsstatistikken viser en stigning i ejerlejlighedspriserne på landsplan
på 4,8 procent det seneste kvartal, hvilket ikke kun dækker over stigninger
i Aarhus og København. Priserne på ejerlejligheder er steget i samtlige af
landets fem største byer: København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg.
At der er fremgang på ejerlejlighedsmarkedet i mere end blot København
og Aarhus er godt nyt for hele det danske boligmarked. Fremgangen på ejerlejlighedsmarkedet må således forventes at smitte positivt af på boligmarkedet i de omkringliggende områder, vurderer cheføkonom Lone Kjærgaard
fra Arbejdernes Landsbank i bankens nyhedsbrev.
At ejerlejlighedspriserne i de store byer for alvor er begyndt at rykke
skyldes, at renterne er presset helt i bund, og at efterspørgsel efter at bo i
byerne er stigende. Dertil kommer, at ejendomsværdiskatten er fastfrosset.
At en lejlighed stiger i pris, er således ikke noget, man mærker på sin
ejendomsværdiskat, skriver Lone Kjærgaard.
Prisstigningerne gennem de senere år betyder, at vi efterhånden nærmer
os de priser, vi så før krisen. I Esbjerg og Aalborg ligger priserne tæt på tid
ligere topniveau, mens Aarhus, Odense og København endnu har endnu et
stykke vej til pristoppene i 2006/2007. I København ligger priserne 13 procent under topniveauet fra 2006. I Odense og Aarhus er det henholdsvis 10
og 8 procent – dog uden at der er taget højde for inflation. Tager man højde
for dét, er lejlighedspriserne i København eksempelvis stadig 25 procent
under niveauet fra 2006.

Formuepleje inviterede i september alle sine inve
storer i Musikhuset Aarhus og kunne med flere end
tusind gæster næsten melde fuldt hus, da musiker
Kristian Lilholt opførte den tværkunstneriske
koncertforestilling Land Live sammen med sit orkester og billedkunstneren Carsten Frank. Med stemningsfulde billeder, musik og sang fangede og gengav
orkesteret alt fra den flygtige stemning af januar til
varmen fra en dansk sommerdag i august. Forestillingen tog publikum på en rejse gennem årstidernes
Danmark, og de forskellige kunstneriske genrer komplimenterede hinanden på en måde, som hele tiden
fremhævede charmen og det smukke i selv de mest
triste og rå perioder i de danske årstider. Koncerten
blev opført i Store Sal i Musikhuset Aarhus med
støtte fra Formuepleje.
Hold øje med formuepleje.dk og tilmeld dig vores
nyhedsmail, hvor vi ind imellem informerer om
lignende arrangementer.
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Nyheder

Afkast pr. kalenderår
på hjemmesiden
Formuepleje har udvidet visning af data på sin hjemmesiden under menupunktet ”Afkast & Risiko” med
visningen af afkast for alle Formueplejes investeringsløsninger opdelt på kalenderår. Dataene går helt
tilbage til 1988, hvor man kan se, at Formuepleje Safe
leverede 39 procent i det første leveår. Det fremgår
også, at Safe i sin levetid kun har haft fem kalenderår,
hvor afkastet var negativt. Det var 1992, 1994, 2001
og 2002 samt 2008. Det højeste kalenderårs afkast
blev leveret af Epikur i 1993, som steg 124,5 procent.
Tabellen opdateres hvert år i januar. De aktuelle
år-til-dato-afkast ses under fanen ”Afkast.” Her kan
du også se afkast på forskellige horisonter, afkast
kurver med mere.

Muligheder med
VSO-midler
Har du opsparing stående i din virksomhedsordning,
skal du være opmærksom på to specielle forhold.
For det første er det tilladt at investere VSO-midler i
lagerbeskattede investerings- og kapitalforeninger,
hvilket dermed omfatter køb af foreningsbeviser i
Optimum, Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur, Fokus
og LimiTTellus. Dermed har du mulighed for at opnå
et attraktivt langsigtet afkast i forhold til investering
i de også tilladte obligationer.
For det andet er 2014 det sidste år, hvor du kan
indsætte op til 30 procent af dit overskud på en ratepension. Fra og med næste år er denne overgangsordning slut. Formueplejes rådgivere hjælper gerne
med kvalificeret rådgivning om sammensætning af
den rigtige portefølje – både ved investering af midler under virksomhedsskatteordningen og pensionsmidler. Kontakt os gerne for et uforpligtende møde.

06
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Faldende forbrugertillid
Forbrugertilliden faldt i september fra niveau 11,4 i august til 7,1 i september. Selvom det var et markant fald, skal vi trods alt tilbage til de meget glade
dage i 2006 for at finde niveauer, der var lige så høje som niveauet i august.
Et niveau på omkring 7 kan tolkes som, at danskerne ser positivt på frem
tiden. De er bare ikke helt så jubel-optimistiske, som de var i august.
Konsekvensen af faldet er dog, at økonomerne er blevet endnu mere
bestyrket i troen på, at det danske privatforbrug ikke står foran et bragende
opsving, men derimod en stille og rolig fremgang.
Det går på mange måder danskernes vej for tiden: Beskæftigelsen stiger,
renten og inflationen er lav. Og ikke mindst er boligmarkedet flere steder i
fremgang. Men der er stadig høj gæld i mange husholdninger, og Europa har
stadig svært ved at komme op i gear. Det er stadig tale om et langt, sejt træk
mod bedre tider. (Kilde: Danmarks Statistik)

JA, *
13%
vi har

leveret
i afkast om året
i 26 år

70%* i afkast over de seneste tre år
Formuepleje Safe blev stiftet i 1988 og har siden skabt et
gennemsnitligt årligt afkast på over 13 procent. Det betyder,
at 100.000 kroner investeret i løbet af mere end 26 år er
blevet til cirka 2,6 millioner kroner før skat.

Målt over perioden 1/5 1988 til 8/10 2014 har Formuepleje Safe leveret 13,2
procent i årligt gennemsnitligt afkast. I perioden fra 9/5 2011 til 8/10 2014
har Formuepleje Safe leveret et akkumuleret afkast på 70,1 procent.
*Historiske afkast er ikke garanti for fremtidige afkast.
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Risikostyring

Fokus på risiko
hos Formuepleje
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Risikostyring handler både om at undgå utilsigtede tab og høste
gevinster. Formuepleje har et benhårdt fokus på netop at kunne
give investorerne et attraktivt risikojusteret afkast på langt sigt.
Af Niels B. Thuesen, adm. direktør Formuepleje Holding A/S //niels.b.thuesen@formuepleje.dk

Risikostyring er det vigtigste fokusområde for Formuepleje. Afkast er det næstvigtigste. Siden Formuepleje blev
grundlagt i 1986, har der været talrige kriser i værdi
papirmarkederne. Formuepleje har behændigt undgået
væsentlige værditab i de fleste af kriseperioderne, men
vi har alligevel været dybt berørt af især to af kriserne –
valutakrisen i 1994 og finanskrisen i 2008. Begge gange
lærte Formuepleje af kriserne og tilpassede investeringskonceptet. Efter 1994 var det på aktivsiden, der blev tilpasset – således at der herefter overvejende investeres i
ultralikvide værdipapirer. Efter 2008 var det på passiv
siden, der blev tilpasset, idet låntagning var i samme
valuta som de værdipapirer, der investeres i på aktivsiden.
Begge gange blev risikoen i Formueplejeforeningerne
således væsentligt nedbragt. I 2012 indførte vi desuden
yderlige risikostyringstiltag, som gør, at risikoen ikke
automatisk øges ved store fald i værdipapirmarkederne.
Endelig har vi også indført andre tiltag, som vedrører
udvælgelsen af investeringer, organisation, formalisering
af processer, strukturer og personer. Dette bør pege
på en endnu bedre beskyttelse af formuen ved store
kursfald på værdipapirmarkederne og samtidig øge det
forventede afkast. Alt i alt er risikoen nedbragt meget
markant fra før 2008 og endnu mere fra før 1994, men
det gælder ikke det risikojusterede afkast.

Afkast og risiko skal følges ad
Jo højere afkastmulighed, desto højere risiko for tab
– sådan hænger afkast og risiko uløseligt sammen. Men
der er mange nuancer af risikosiden. For en investeringsportefølje, som består af flere aktiver, vil tabsrisikoen aftage med investeringshorisontens længde. Når
der opspares i værdipapirer, bør investeringshorisonten
som udgangspunkt være minimum tre år, men typisk er
den for de fleste kunder meget længere, idet der ofte er
tale om langtidsplacering af finansiel formue.
Derfor skal afkast og risiko vurderes med afsæt i en
investeringshorisont med en passende længde. Og en
flerårig investeringshorisont flugter fint med Formue
plejes tilgang til investeringer, som er baseret på en
fundamental økonomisk vurdering af aktivers lang
sigtede værdi.
Formueplejes klassiske opsparingsløsninger, Formuepleje Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta, har således
alle en varedeklaration, hvor der både oplyses om det
forventede femårige afkast og det maksimale treårige

tab, som angives med 95 procent sandsynlighed.
Beregningen af det maksimale tab (med 95 procent
sandsynlighed) er baseret på historiske erfaringer gennem 30 år samt en god portion sund fornuft, som er
høstet over næsten lige så mange år hos Formuepleje
som vores ledende investeringsmedarbejdere. I tabellen
nedenfor er varedeklarationen angivet sammen med
det største maksimale tab over fem år – også med 95
procent sandsynlighed.

Risikostyring starter med
konstruktionen af porteføljen
Formuepleje tilstræber at maksimere afkastet i forhold
til risikoen – ligesom alle andre, der beskæftiger sig med
langsigtet opsparing. Formuepleje starter dog med et
forspring i forhold til hovedparten af øvrige kapital
forvaltere, der også tilbyder rådgivning om opsparing.
Vi tager nemlig udgangspunkt i den moderne porteføljeteori og opbygger porteføljen efter principperne i den
anerkendte tangentporteføljeteori. Kombinationen af
aktier og obligationer sammen med billig lånefinansiering giver et optimalt udgangspunkt for et højere forventet afkast ved den samme forventede risiko, når der
sammenlignes med den måde øvrige, kapitalforvaltere
i branchen sammensætter deres porteføljer på.
Risikoberegningen, som anvendes i vores varedeklaration, er baseret på, at Formuepleje anvender
principperne fra den moderne porteføljeteori. Risikoberegningen tager dog ikke højde for, at Formuepleje
Forventet afkast og maksimalt tab med 95% sandsynlighed*
for Formueplejeforeningerne med blandede aktiver

Forening

Forventet afkast
over fem år

Maksimalt tab
over tre år

Optimum

25%

-5%

Pareto

50%

-10%

Safe

70%

-15%

Epikur

85%

-20%

Penta

100%

-25%

* Beregnet ud fra langsigtede afkastudsving i værdipapirmarkedet. Maksimalt tab med 95%
sandsynlighed svarer til, at tabet skal kunne forventes at blive værre end det maksimale tab
i én periode ud af 20 perioder (f.eks. én treårsperiode ud af 20 treårsperioder).
Bemærk: Varedeklarationen i form af forventet femårigt afkast og maksimalt tab over tre år
med 95% sandsynlighed overvåges løbende. Varedeklarationen er ikke en garanti for afkast,
i det der er tale om en realistisk målsætning med en vis risikomargin.
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Risikostyring

tilstræber løbende at sammensætte investeringerne på
en måde, så tabsrisiko kan forventes at være lavere end
angivet i varedeklarationen. Det beskrives nedenfor i
relation til de to store byggesten i de nævnte Formue
plejeforeninger – nemlig aktierisiko og renterisiko.

Hårde krav til aktieudvælgelsen
Aktieinvesteringerne i Formueplejeforeningerne består
aktuelt af 51 nøje udvalgte aktier, som på nogle vigtige
områder adskiller sig væsentligt fra aktierne i verdensaktieindekset. Vi tilstræber dermed at investere i aktier
i virksomheder, som lever op til vores kvalitetskrav, og
som samtidigt er attraktivt prisfastsat. Det vil altså sige
aktier i virksomheder, der i forhold til andre virksom
heder i samme branche blandt andet lever op til
følgende kriterier:

• Har en bedre soliditet
• Har vist, at de er bedre til at tjene penge
(cash flow) i kriseperioder
• Har demonstreret, at de varetager aktionærinteresser
(blandt andet udviser god kapital-disciplin)
• Er billigt prisfastsat baseret på en langsigtet
økonomisk vurdering.

Mindre risiko nedad
Kombinationen af kvalitetsaktier og attraktivt prisfastsatte aktier giver efter vores opfattelse en mere attraktiv
aktieportefølje. Vi forventer derfor, at vores aktier i forhold til sammenlignelige aktier i virksomheder i samme
branche både må antages at levere et højere afkast i det
lange løb og falde mindre ved store generelle kursfald
i aktiemarkedet. Og da vi samtidigt tilstræber, at aktieporteføljen på et overordnet risikoniveau er sammen
lignelig med risikoen for verdensaktieindekset, har
vi en forventning om, at vores aktieinvesteringer
også vil klare sig afkastmæssigt bedre end aktierne i

verdensaktieindekset – dels over en flerårig periode, dels
ved store generelle aktiekursfald. Samtidigt indebærer
sammensætningen af vores aktieportefølje, at den er
teknisk let at forsikre mod såvel mindre som større tab,
uden at vi afskriver os muligheden for kursstigninger.
For når vores aktieportefølje i en risikomæssig sammenligning minder om verdensaktieindekset, er det i praksis
muligt at forsikre aktierne ved at købe en forsikring mod
kursfald på verdensaktieindekset – og det er den billigste
måde at opnå denne forsikring på. Dermed har vi skabt
en aktieportefølje, der på langt sigt høster afkast ved
investering i attraktivt prisfastsatte kvalitetsaktier.
Samtidig kan porteføljen forventes at falde mindre
ved store generelle kursfald – og kan endvidere effektivt
forsikres mod tab via billige finansielle instrumenter.
Endelig skal det understreges, at aktieporteføljen er sammensat således, at der ikke er overdrevent store eksponeringer til enkeltaktier eller områder. Enkeltstående
begivenheder vil således ikke kunne overskygge porteføljens samlede afkast i forhold til verdensaktieindekset.
På den anden side er aktierne meget forskellige fra aktiesammensætningen i verdensaktieindekset. Dette måles
også med begrebet ”Active Share”, der typisk ligger på
omkring 90 procent, hvilket indikerer, at der er tale om
en aktivt forvaltet aktieportefølje. Mere passivt forvaltede
porteføljer har en Active Share under 40 procent.
Afskærmet obligationsportefølje
Tilsvarende risikobetragtninger gør sig gældende på
vores obligationsporteføljer. Vi investerer i de obligationer, som vi forventer, vil klare sig bedst, idet vi har et
dybt kendskab til det danske realkreditmarked. Men vi
forholder os også til, om renteniveauet vil være stigende
eller faldende. For nærværende er vores renterisiko i Formueplejeforeningerne sammensat på en måde, så investorerne eksempelvis vil tjene penge på en endda ganske
stor rentestigning. Dette er vist i tabellen nedenfor, hvor

Renteændring i den 10-årige rente

Fokus

Fald -0,5%

Uændret

Op +0,5%

Op +1,0%

Op 1,5%

-3,53%

0,24%

2,63%

4,07%

4,60%

5-årig realkredit

1,84%

1,17%

0,50%

-0,16%

-0,82%

10-årig realkredit

6,18%

2,90%

-0,26%

-3,33%

-6,30%

30-årig realkredit

6,47%

2,93%

-1,46%

-5,96%

-10,31%

Afkastet på Fokus er efter gearing, låneomkostninger og omkostninger til Formueplejekoncernen.					
5-årig og 10-årig realkredit er baseret på flexlånsobligationer med hhv. 5 og 10 års løbetid.					
30-årig realkredit er baseret på 2,5% med udløb i 2047.					
Beregninger pr. 1.10.2014.					
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afkastet for Formuepleje Fokus, der udelukkende investerer i obligationer og renterelaterede instrumenter,
er beregnet over 12 måneder ved forskellige udviklinger
i renteniveauet – og sammenlignet med en 5-, 20- og
30-årig realkreditobligation. Som det fremgår af tabellen,
tjener Formuepleje Fokus rent faktisk på en eventuel
rentestigning, men hvis renten falder yderligere herfra,
vil vi tabe ved et fortsat rentefald.
Endelig kan Formuepleje i perioder supplere investeringerne med andre investeringer i aktivklasser, som kan
medvirke til at give den samlede investeringsportefølje
et endnu mere attraktivt forhold mellem afkast og risiko.
Risikostyring er også den daglige disciplin
En ting er at sammensætte en portefølje, som kan forventes at give et attraktivt afkast i forhold til risikoen.
Et andet forhold er, at porteføljen også skal overvåges, og
at den samlede risiko løbende skal tilpasses udviklingen
i værdipapirmarkederne og porteføljen.
I Formuepleje beregnes der i princippet fire regn
skaber (indre værdiberegning) i samtlige af vores
foreninger – mindst tre gange i løbet af børsdagen fra kl.
09.00-17.00 og igen kl. 22.00, når det amerikanske aktiemarked er lukket – i alt fire gange i løbet af en børsdag.
I denne forbindelse beregnes en række risikonøgletal
for hver Formueplejeforening. Nøgletallene er fastlagte
maksimalrammer på dels mekaniske mål som for eksempel andelen i en enkeltaktie eller obligationsudsteder,
andel af aktier i samme branche og gearing med mere,
dels også statiske risikomål på den beregnede risiko
ved de samlede investeringer målt over 1-års, 3-års og
5-årsperioder.
Formuepleje er forpligtet til at følge op på disse
risikomål – og ved overtrædelser endda at rapportere
til Finanstilsynet og den investorvalgte bestyrelse samt
oplyse dette overfor investorerne i foreningerne og børsmarkedet. Herved sikres en benhård disciplin, der i
sidste ende skal komme investorerne til gode, hvorved
risikoen hele tiden holdes på et acceptabelt niveau i
forhold til varedeklarationerne.

Selvkritisk risikostyring
I Formuepleje har vi et miljø, hvor det både er accep
tabelt og forventeligt, at eksisterende investerings
beslutninger udfordres – og dette af alle medarbejdere
såvel ”høj som lav”. I sidste ende er det dog et forum af
de fire personer, der indgår i Formueplejes investerings
komité, der træffer de overordnede beslutninger om
investeringernes sammensætning. Her adskiller Formuepleje sig fra mange andre kapitalforvaltere ved dels at

have et formelt forum til at træffe de overordnede investeringsbeslutninger, dels ved at have samlet fire beslutningstagere, der alle tidligere har været øverst ansvarlige
som investeringsdirektører for store institutionelle investeringsporteføljer. Hensigten er, at Formuepleje kan
bevare evnen til hele tiden at udfordre sin investeringsstrategi, således at vi ikke bliver låst fast i et bestemt
udviklingsscenarie – men derimod har mulighed for at
tilpasse den samlede portefølje til de økonomiske indikatorer, vi løbende observerer.
Ekstra risikosikring
For den enkelte kunde er der et ekstra lag i rådgivningen,
og det er afgørende, at kundens risikovillighed, opsparingshorisont, skatteforhold, behov for løbende likviditet
med mere afstemmes med investeringsmulighederne.
Men det kan også være en fordel for den enkelte
kunde at blande Formueplejes opsparingsløsninger,
hvorved der opnås en endnu bedre investeringssammensætning, end hvis der kun investeres i en enkelt Formue
plejeforening. Derfor har Formuepleje en række sær
deles erfarne rådgivere til at hjælpe kunderne gennem
denne afgørende, vigtige øvelse – det kalder vi en ekstra
risikosikring.

Niels B. Thuesen
Partner, adm. direktør Formuepleje Holding A/S
Formueplejes risikostyring sker på fire niveauer:
Konstruktionen af porteføljerne, nøgletalsbaseret
risikostyring, en erfaren og stærk investerings
komité samt rådgivning om kombination af
Formueplejes investeringsløsninger tilpasset
den enkelte kundes opsparingsbehov og ramme
betingelser.
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Kapitaludlodning

Buffett, Cook og Smedegaard...
er også begyndt at købe egne aktier
Tilbagekøb af egne aktier og fokus på udbytter bliver mere og mere
populært – også blandt virksomheder, der traditionelt har været mere
tilbageholdende med at udlodde kapital til aktionærerne.
Af Otto Friedrichsen, aktiestrateg, Formuepleje // otto.friedrichsen@formuepleje.dk

Hensynet til en stærk balance har tidligere været blandt
årsagerne til, at store og markante virksomhedsledere
som Warren Buffett (Berkshire Hathaway), Tim Cook
(Apple) og Niels Smedegaard Andersen (A.P. MøllerMærsk) ikke har valgt at købe egne aktier og for nogles
vedkommende kun i begrænset omfang har allokeret
kapital til aktionærerne gennem aktieudbytte. Men
tiderne har ændret sig. Hvorfor er det, at selskaber
over det meste af verden i dag har stor fokus på at købe
egne aktier og øge aktieudbyttet frem for at styrke
balancen yderligere?
I bund og grund handler det om at optimere balancen
og bruge indtjeningen bedst muligt. Overordnet set er
der to muligheder for at optimere forholdet mellem
egenkapital og gæld. Selskabet kan købe egne aktier,
og selskabet kan udbetale udbytte (eller begge dele).

Aktietilbagekøb
Når et selskab køber egne aktier gennem markedet, sker
det med hensigten om senere at annullere de opkøbte
aktier. Gennem denne øvelse understøtter virksomheden
efterspørgslen efter selskabets aktier i markedet sam
tidig med, at man annullerer de opkøbte aktier for derigennem at reducere egenkapitalen og dermed antallet af
udstedte aktier, hvorved virksomhedens indtjening fremadrettet skal fordeles på færre aktier. Hermed løser selskabet den primære udfordring, vi ser i øjeblikket, nemlig en konsolidering af balancen. Man får reduceret
egenkapitalen ved at opkøbe og annullere en del af selskabets aktier, samtidig med at den indtjening, selskabet
genererer, fordeles på et færre antal aktier og skal forrente en lavere egenkapital. Resultat: En højere forrentning af egenkapitalen og en højere indtjening pr. aktie.
Udbytte
Balancetilpasning gennem aktieudbytter er en mindre
drastisk måde at tilpasse balancen på sammenlignet
med aktietilbagekøb. Udbyttebetaling sker for de fleste
selskabers vedkommende gennem den eksisterende
12
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indtjening. Det vil sige, at der på generalforsamlingen
besluttes, hvor stor en andel af indtjeningen, der skal
udloddes som aktieudbytte, idet den resterende del af
indtjeningen bliver akkumuleret.
Ved at udlodde kapital til aktionærerne gennem aktieudbytte forhindrer virksomheden dermed, at egenkapitalen opbygges og derigennem, at forrentningen af egenkapitalen udvandes, netop fordi afkastet på likvider som
regel er væsentlig lavere end driftsforrentningen.
Fordeling af kapital gennem aktietilbagekøb og aktieudbytte er løsningen på det luksusproblem, at selskaberne tjener for mange penge til blot at lade dem ligge
på balancen til 0 procent i afkast. Den negative effekt på
egenkapitalforrentningen er simpelthen for stor. Derfor
ser vi i disse år, at selskaber over det meste af verden i et
meget stort omfang distribuerer kapital til aktionærerne
gennem aktietilbagekøb og udbytte. Presset på egenkapitalforrentningen og fra aktionærerne er blevet for stort.
US-selskaber er aktive med kapitaluddeling
Af figur 1 fremgår udviklingen i den samlede kapitalallokering fra selskaberne i forhold til markedsværdien
på de enkelte indeks over de seneste 14 år. Fra år 2000 og
frem til starten af finanskrisen ses der i USA og Europa
en klar stigende tendens i den samlede allokering til
aktionærerne. Det samme har været gældende for Japan,
om end niveauet dog fortsat er væsentlig mere moderat.
Under finanskrisen kom der naturligt nok en opbremsning, hvor fokusering på konsolidering i høj grad kom i
fokus for alle aktiemarkedets sektorer. Siden 2010 har
specielt USA formået at fastholde en høj allokering af
kapitalen, således at de amerikanske selskaber i 2. kvartal havde en årlig distribution af kapital gennem aktietilbagekøb og aktieudbytte på 5 procent af indeksets markedsværdi. Det er også iøjnefaldende, at Europa siden
finanskrisen afviger i forhold til den amerikanske udvikling og den historiske sammenhæng mellem USA og
Europa. Et element, der i høj grad skal forklares ved den
europæiske finansielle sektors fortsatte udfordringer,

Tim Cook (Apple)

Warren Buffett (Berkshire Hathaway)

med balancefleksibiliteten. Af figur 2 fremgår andelen af
de samlede aktietilbagekøb og aktieudbytte på kvartalsbasis. Tendensen i USA – og for den sags skyld resten af
verden – var i høj grad en accelererende villighed til at
foretage aktietilbagekøb op gennem 00’erne. Specielt i
finanssektoren blev aktietilbagekøb benyttet til at øge
afkastningsgraderne og herunder forrentningen af egenkapitalen. Øget risikovillighed på udlånssiden samt
opkøb af egne aktier var i høj grad en del af forretningsmodellen hos flertallet af amerikanske og europæiske
banker i perioden op til finanskrisen.
Tendensen stoppede dog med indtoget af finanskrisen
og de deraf udfordrende markeder for bankerne med
massive tab på udlån og skarpt fokus på at konsolidere
balancen for at imødegå tab og overholde en strengere
regulering. Finanssektorens opkøbstogt i egne aktier
stoppede med andre ord brat, og for manges vedkommende blev der efterfølgende foretaget kapitaludvidelser, hvor det var muligt gradvist at konsolidere balancen
– bankerne købte med andre ord egne aktier dyrt op indtil finanskrisen og solgte efterfølgende aktier billigt for
at skaffe ny frisk kapital til balancerne.
Baggrunden for, at de europæiske selskaber som
helhed i dag allokerer cirka 20 procent mindre kapital til
aktionærerne sammenlignet med USA, er, at den europæiske finanssektor fortsat er presset samtidig med, at sektoren udgør en betydelig del af det europæiske indeks.
Hvor den amerikanske finanssektor forholdsvis hurtigt
fik genoprettet soliditeten og balancefleksibiliteten, så
1) KAPITALALLOKERING I PROCENT AF MARKEDSVÆRDIEN

Niels Smedegaard Andersen (Mærsk)

er de europæiske bankers hovedfokus fortsat – her fem
år efter finanskrisens start – konsolidering og genopretning af balancefleksibiliteten.

Danmark og Japan bevæger sig i hver sin retning
Af figur 1 fremgår det også, at Japan og Danmark siden
2008 har udviklet sig ganske forskelligt. Danmark har
oplevet den største fremgang i kapitalallokering til
aktionærerne, mens Japan sammen med Europa er faldet
tilbage. Derudover ligger Japan rent niveaumæssigt
lavest sammenlignet med de øvrige lande. Baggrunden
for dette er i høj grad en tradition i japanske selskaber
om at have en væsentlig højere styrke i balancen, hvilket
derfor også bevirker, at japanske selskaber generelt
ligger med lavere afkastningsgrader.
Fremgangen i den samlede kapitalallokering fra
aktietilbagekøb og udbytter, som Danmark har oplevet
siden 2008, skyldes i høj grad en øget kapitalallokering
fra Sundhedssektoren (Novo Nordisk) og Cyklisk Forbrug
(Pandora). Af figur 4 fremgår niveauerne for de største
danske aktietilbagekøb det seneste år, hvor Novo
Nordisk og Pandora fortsat ligger i spidsen med aktie
tilbagekøb på henholdsvis 13,5 milliarder og 1,5 milli
arder kroner.
Fremadrettet er det dog også værd at bemærke, at
A.P. Møller-Mærsk ved seneste kvartalsregnskab iværksatte et historisk aktietilbagekøb på 5,5 milliarder kroner, der løber frem til september 2015, og som vil få en
dominerende effekt på det danske marked.

>>

2) AMERIKANSK KAPITALALLOKERING
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Udviklingen angiver den årlige kapitalallokering gennem aktietilbagekøb
og aktieudbytte i forhold til markedsværdien af det enkelte indeks. Følgende
indeks er benyttet: S&P500 (USA), EUROSTOXX 600 (Europa), Nikkei 225
(Japan) og C20 (Danmark). Kilde: Formuepleje og Bloomberg
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Størrelserne af aktietilbagekøb og aktieudbytte relativt til
markedsværdien af indekset (S&P 500). Kvartalsmæssige data.
Kilde: Formuepleje og Bloomberg
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Kapitaludlodning
USA har ført an i aktietilbagekøb
Hvor den amerikanske kapitaldistribution til aktionærerne i dag som sagt ligger på omkring 5 procent af
indeksværdien, og nok i den øvre ende af det historiske
gennemsnit, når der sammenlignes med figur 1, så er fordelingsforholdet mellem aktietilbagekøb og aktieudbytte
på niveau med det historiske gennemsnit. Af figur 3
fremgår det, at aktietilbagekøbene i 2. kvartal 2014
udgjorde 58 procent af den samlede kapitalallokering til
aktionærerne, mens aktieudbyttet stod for de resterende
42 procent. Dette forhold er stort set identisk med det
gennemsnitlige allokeringsforhold siden 2000. Det
samme gør sig i øvrigt gældende for det danske marked,
hvor fordelingen mellem aktietilbagekøb og aktieudbytter historisk har været ligeligt fordelt med cirka 50 procent til hver.
Europa og Japan er i denne sammenhæng regioner,
der adskiller sig fra USA og Danmark. Historisk har allokeringsforholdet mellem aktietilbagekøb og aktieudbytter været væsentlig anderledes end i eksempelvis USA.
I både Europa og Japan er der historisk en klar præference fra selskabernes side om at udbetale udbytte frem
for at købe egne aktier, idet udbytteandelen i begge lande
historisk har ligget på omkring 2/3 af den samlede kapitalallokering til aktionærerne.
I øjeblikket udgør aktietilbagekøbene i Europa og
Japan cirka 13 procent af kapitalallokeringen til aktionærerne, hvilket er under halvdelen af, hvad niveauet historisk set har været. Baggrunden skal i Europa forklares
med finansselskabernes fortsatte udfordrede situation.
Sektoren, der i Europa gennem tiden har bidraget markant til aktietilbagekøb, er sat på pause – indtil balancesituationen i de europæiske banker genoprettes.
For at illustrere udfordringen har den europæiske
finansielle sektor på kvartalsbasis købt egne aktier svarende til 0,56 procent af sektorens markedsværdi i perioden fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2014. I en tilsvarende periode på 5½ år op til finanskrisen var sektorens
3) AKTUEL KAPITALALLOKERING
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Kilde: Formuepleje og Bloomberg
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Gns.

aktietilbagekøb på 0,96 procent af markedsværdien.
De europæiske bankers aktietilbagekøb ligger således
42 procent under niveauet før finanskrisen – et spejl af
den aktuelle balanceudfordring. I Japan er andelen af
aktietilbagekøb faldet tilbage dels på grund af udviklingen i finanssektoren, dels er udviklingen også mere bredt
funderet i øvrige sektorer herunder Forsyning, Teleog forbrugssektorerne.
Er aktionærerne de egentlige vindere?
Aktieudbytte og særligt aktietilbagekøb må på kort til
mellemlang sigt forventes at kunne løfte et selskabs
aktiekurs. Højt og måske stigende udbytte giver investorer et incitament til at købe aktien for at få et højt direkte
afkast, måske endda med skattefordele. Aktietilbagekøb
stimulerer naturligt efterspørgslen efter selskabets
aktier og kan derigennem presse aktiekursen op. Begge
tiltag må således forventes at være positive for aktionærerne ihvertfald på kort og mellemlang sigt.
Den tredje mulighed for at optimere selskabets
balance er at investere langsigtet i opbygning af kapacitet eller købe konkurrenter og mindre virksomheder.
Selskabet kunne hermed benytte den opbyggede egenkapital samtidig med, at der kunne optages gæld på meget
lave renteniveauer. Derigennem kunne balancestruk
turen optimeres, og den langsigtede forrentning af egenkapitalen sikres. Problemet med aktietilbagekøb og
udbytter er jo, at man ikke på lang sigt kan overleve ved
at købe sig selv. Før eller siden er man som virksomhed
tvunget til at investere for at kunne opretholde en konkurrencemæssig stærk position.

Tegn på, at investeringer undlades
Grunden til, at ikke flere virksomheder investerer i
stedet for at sende penge retur til aktionærerne, er to
ting. Før det første skal man som virksomhed være
sikker på, at det økonomiske opsving, vi i øjeblikket ser
(specielt i USA), er holdbart og vil fortsætte. Uden en
vished om, at økonomien fortsætter de positive takter,
arbejdsløsheden falder, boligpriserne stiger og i sidste
ende, at efterspørgslen efter virksomhedens produkter
og services vil udvikle sig positivt, vil ingen virksomhed
risikere at iværksætte en stor investering i kapacitet eller
opkøb af en konkurrerende virksomhed.
Det andet element er prissætningen. Ud over effekten
fra aktietilbagekøb har centralbanker og den positive
økonomiske udvikling efter finanskrisen gjort, at aktier
generelt set er steget i værdi. Dette er sket uden samme
positive udvikling i indtjeningen, hvorfor prissætningen
på aktier som helhed ikke længere kan siges at være så
billige, som de tidligere har været. Set fra virksomhedens
synspunkt gør prissætningen, at et opkøb i en konkurrerende virksomhed som alternativ til investeringer i
bestående aktiviteter alt andet lige sænker afkastet på

den investerede kapital, samtidig med at risikoen selv
følgelig er højere – ikke en god kombination i et marked
fortsat præget af makroøkonomisk usikkerhed.

Buffett er modstander af aktietilbagekøb
Warren Buffett, som gennem årtier har ledet Berkshire
Hathaway, har tidligere været indædt modstander af
aktietilbagekøb med begrundelsen, at aktietilbagekøb
kunne benyttes til at puste aktiekursen op. Dog begyndte
han selv med tilbagekøb i Berkshire Hathaway i
efteråret 2011.
Den officielle forklaring var, at Berkshire-aktien handlede under eller tæt på den bogførte værdi, hvorfor den
var blevet for billig. Et kig på balancen i Berkshire Hathaway på daværende tidspunkt afslører dog samtidig et
rådighedsbeløb på knap 50 milliarder dollar til køb af
virksomheder. Men med en væsentlig højere prissætning
på virksomheder, der kunne passe ind i Berkshire Hathaway, blev konklusionen kun i mindre omfang at deltage
i opkøb af virksomheder til en potentielt høj pris, men
i stedet at købe egne aktier, der handlede væsentlig
billigere og derigennem samtidig sikre en mere optimal
balancestruktur. Det skal dog nævnes, at trods holdningsændringen hos Warren Buffett angående aktietil
bagekøb, indlagde han et loft af den bogførte værdi på
1,2 som aktierne måtte stige, før tilbagekøbsprogrammet
skulle sættes på pause. På kort sigt er der næppe tvivl
om, at høje eller positive ændringer i aktieudbyttet samt
igangsættelsen af et aktietilbagekøbsprogram kan have
en positiv kurseffekt på kort til mellemlangt sigt. Udfordringen, også for aktionæren, er, at virksomheden er
nødsaget til at investere i kapacitet, innovation, teknologi
og markedsandele for at opretholde en stærk konkurrencemæssig position, der sikrer den langsigtede forrentning af egenkapitalen.
Formuepleje er tilhænger af den
rigtige kapitaldistribution
Baggrunden for, at virksomheder overhovedet er i stand
til at foretage aktietilbagekøb og udbetale aktieudbytte,
skyldes, at driften genererer positive pengestrømme
samt en fornuftig indtjening. I udvælgelsen af selskaber
til Formueplejeforeningernes aktieportefølje er der
blandt andet fokus på værdiansættelse, forrentning af
kapital, soliditet og ledelse. Elementer, der alle er afgør
ende for, at man som investor har størst sandsynlighed
for at få et langsigtet attraktivt risikojusteret afkast.
Aktietilbagekøb og udbytter giver god mening og har
også værdi for investorer i Formueplejeforeningernes
aktieporteføljer så længe, at driften og soliditeten er på
plads, og hensynet til kortsigtede gevinster ikke over
stiger langsigtede afkast. Som langsigtede investorer
opfordrer Formuepleje virksomhedernes ledelser til at
gribe de attraktive langsigtede investeringsmuligheder,

der vil underbygge den nuværende stærke konkurrencemæssige position. Uden et langsigtet fokus, herunder
også på forrentningen af kapitalen, er der en risiko for, at
man som virksomhed taber kapløbet omkring fremtidige
markedsandele og indtjening.
4) DANSKE AKTIETILBAGEKØB DET SENESTE ÅR
Andre 2,49
Gn Store Nord
0,81
DSV 0,83

Novo Nordisk
13,52

Novozymes
0,92
Tryg
0,94
Carlsberg
1,36
Jyske Bank
1,39
Pandora
1,50

Alle beløb er milliarder danske kroner. Samlet er der det seneste år købt aktier
tilbage for i alt 23,76 mia. kr.
Mærsk har i perioden ikke købt egne aktier, men annoncerede ved seneste
kvartalsregnskab et aktietilbagekøbsprogram på 5,8 mia. kroner.
Kilde: Formuepleje

5) BUFFETT, COOK OG SMEDEGAARDS AKTIETILBAGEKØB
Mia. dollars
100

90,0

80
60
40
20
1,2
0

Berkshire Hataway
(Warren Buffet)

1,0
Apple
(Tim Cook)

Mærsk
(Niels Smedegaard)

Buffett: 1,2 mia. dollar, køber hvis værdiansættelsen er under 1,2 x bogført værdi.
Cook: 90 mia. dollar som bliver købt frem mod udgangen af 2015.
Derudover udbetales der aktieudbytte på cirka 40 mia. dollar.
Smedegaard: 1 mia. dollar som bliver købt frem mod 1. september 2015.
Kilde: Formuepleje, Bloomberg og selskabernes regnskaber

Hvordan virker et aktietilbagekøb?
Et fiktivt selskab bruger 15 mio. kr. på at købe 1 mio. aktier.
Således reduceres balancen med 15 mio. kr. samtidig med, at antallet
af aktier i markedet reduceres med 1 mio. stk.
Før aktietilbagekøb

Efter aktietilbagekøb

Likvider

20.000.000

5.000.000

Aktiver

50.000.000

35.000.000

2.000.000

2.000.000

Indtjening
Antal aktier

10.000.000

9.000.000

Afkastningsgraden
(ROA)

4,00%

5,71%

Indtjening pr. aktie

0,20

0,22

Resultat: Forbedring af balancen, da likvider/aktiekapital nedbringes
relativt til gæld. Indtjening uændret, og dermed forbedres forrentningen af
aktivmassen. Indtjening pr. aktie stiger, da antallet af aktier er reduceret.
Kilde: Formuepleje
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I investeringskomiteens
maskinrum
Formueplejes investeringskomité udgøres af fire
direktører med tilsammen næsten 100 års vidtgående
investeringserfaring inden for porteføljesammensætning
og risikostyring. Komiteen arbejder for at skabe attraktive
langsigtede afkast til investorerne.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Hver fjortende dag sætter de fire direktører,
der udgør Formueplejes investeringskomité,
sig sammen med kapitalforvaltere og med
arbejderne fra Formueplejes investeringsafdeling sig til rette om mødebordene i Aarhus og
Hellerup, kalder op via videokonferencesystemet og holder et krævende og stærkt koncentreret møde af to til tre timers varighed.
Mødet er kulminationen på flere dages
forberedelse, hvor både medlemmerne af
komiteen og medarbejderne har forberedt sig
gennem analyser, fremskaffelse af data og
oplæg til diskussioner.
Møderne ledes af investeringsdirektør Leif
Hasager, og formålet er at gennemgå de nyeste
nøgletal og udviklinger i den globale makroøkonomi med henblik på at vurdere, om det
billede af økonomiens udvikling, som investeringskomiteen har, skal justeres, og om der
dermed skal ændres på de strategiske og tak
tiske investeringsbeslutninger.
”Formuepleje har ansvaret for investeringer
til en værdi på cirka 40 milliarder kroner.
Det er et stort ansvar, som investeringskomiteen bærer.
Derfor er det vigtigt, at vi er meget grundige, har gode faglige diskussioner og kan
træffe gode, velfunderede beslutninger,” siger
investeringsdirektør Leif Hasager.
16
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Uenighed skaber fremdrift
Både de fire direktører og medarbejderne i
investeringsafdelingen deltager aktivt i diskussionerne, men det er de fire direktører, der i
sidste ende træffer beslutninger om den overordnede investeringsstrategi. Der lægges vægt
på, at alle relevante holdninger og vinkler på
den aktuelle tilstand af økonomien kommer
frem, hvilket ofte danner grobund for modsatrettede synspunkter, og dermed kaster spørgsmål af sig, der skal undersøges inden næste
møde.
”Både investeringskomiteens medlemmer
og medarbejderne har forskellige måder at se
verden på, og det er utrolig vigtigt for kvaliteten af beslutningerne, at alt kommer frem i
lyset, så vi ikke overser relevante problemer.
Det er lige før, jeg vil sige, at vi gør en dyd ud
af at være uenige, men vi er enige om målet,
nemlig at beskytte investorernes langsigtede
afkast,” siger Leif Hasager.
Tre scenarier
Centralt i komiteens arbejde er fastlæggelsen
af forskellige scenarier, som er en beskrivelse
af, hvordan komiteen ser på den globale økonomi lige nu. I centrum er hovedscenariet, der
er det mest sandsynlige bud på udviklingen i
den globale økonomi.

<< Niels B. Thuesen

<< Henrik Franck

Professionel erfaring med investering på
globalt plan siden 1987. Investeringsdirek
tør i BankInvest i 1990. Adm. direktør
for BankInvest i 11 år. Adm. direktør
for Formueplejekoncernen siden
juli 2012.

Professionel erfaring med investering på
globalt plan siden 1990. Tidligere investe
ringsdirektør hos PFA, investeringsdirek
tør hos BankInvest og Juristernes og
Økonomernes Pensionskasse.
Investeringsstrateg og direktør for
Formuepleje Øst siden januar 2013.

Leif Hasager >>

Søren S. Astrup >>

Teoretisk og praktisk erfaring
med investering på globalt plan
siden 1985. Investeringsdirektør hos
Bankpension i 22 år. Investerings
direktør i Formuepleje siden
januar 2013.

Professionel erfaring med investe
ring på globalt plan siden 1996.
Kapitalforvalter og investeringsdirek
tør hos Formuepleje siden januar 2003.
Fra 2013 direktør for Formueplejeforening
erne og Formuepleje Fund Management.

Formueplejes hovedscenarie, 60 procent vægt
Europa gør fremskridt i forhold til at løse sine problemer.
USA får jobskabende vækst. Emerging markets er fortsat
drivkraft i verdensøkonomien. Ingen større katastrofer.
Spørgsmålet er, hvornår centralbankerne (den ameri
kanske og den europæiske) trækker stimulanserne tilbage. Uændrede til moderat stigende renter. Aktier giver
rimelig godt afkast over de næste 24 måneder. Emerging
markets-aktier performer godt.
Virksomhedsobligationer og emerging marketsobligationer giver beskedent positivt afkast.

Alternativt scenarie 1, 30 procent vægt
Som hovedscenariet dog mindre gunstigt. Europa i særdeleshed udvikler sig dårligere. Flere problemer i Kina og
emerging markets generelt. Uændrede korte renter i
Euroland. Aktier giver lavt positivt eller nul-afkast over
de næste 24 måneder. Emerging markets-aktier performer rimeligt. Virksomhedsobligationer og emerging
markets-obligationer giver nulafkast.
Alternativt scenarie 2, 10 procent vægt
Vækst som hovedscenarie. Fortsat stor optimisme. Jagten
på afkast fortsætter. Stigende investeringer i aktier –
hvorved kimen til den næste aktieboble bliver sået. Renter er pænt stigende. Virksomhedsobligationer og emerging markets-obligationer giver godt positivt afkast.

Som det fremgår af vægtningen mellem de alternative
scenarier 1 og 2 illustreret i boksen til venstre, så hælder
investeringskomiteen mest til en mere negativ side i
forhold til hovedscenariet end en positiv. Det betyder, at
komiteen hele tiden er på vagt over for nøgletal og udviklinger, der kan påvirke hovedscenariet negativt.

Risikoscenarier
Derudover arbejder investeringskomiteen med en række
risikoscenarier, der betegnes som meget lidt sandsynlige.
Pointen med disse risikoscenarier er at identificere så
mange forskellige typer af risici som muligt for dermed
åbent og aktivt at forholde sig til dem. Som eksempel kan
nævnes europæisk deflation, sammenbrud af det danske
boligmarked, større regionale krige, globale epidemier,
store naturkatastrofer, konkurser i store vigtige finansielle virksomheder med mere.

Risikostyring
Centralt på møderne i investeringskomiteen er en aktuel
vurdering af, hvorvidt hovedscenariet fortsat er gæld
ende samt hvilke større eller mindre justeringer, der
eventuelt skal indarbejdes. Heraf følger en konkret vurdering af udsigterne for aktierne i USA, Europa og emerging markets samt udvikling i renterne både i Europa og
USA. Det er klart, at krisen i Ukraine her i 2014 har været
et centralt og ofte diskuteret emne. Men også udvik
lingen i Syrien og Israel har været på dagsordenen. Fokus
er hele tiden på at afdække og vurdere risici med henblik
på at afdække eventuelle farer, der kan medføre utilsigtet
Formue // 4. kvartal 2014
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”Intet afkast uden risiko. Det betyder konkret for Formuepleje, at de
risici, vi påtager os, skal være nøje vurderet, og deres mulighed for at
levere positivt afkast skal være afstemt med risikoen for, at det ikke
går, som vi forventer.”

negativt afkast. De risici, som investeringskomiteen tager på vegne af investorerne, skal
grundlæggende generere afkast. Det vil sige,
at afkast kræver, at der tages risici, og at der
investeres aktivt med henblik på at høste
dette afkast.
”Intet afkast uden risiko. Det betyder konkret for Formuepleje, at de risici, vi påtager os,
skal være nøje vurderet, og deres mulighed for
at levere positivt afkast skal være afstemt med
risikoen for, at det ikke går, som vi forventer.
For eksempel kan man vurdere, at en given
investering har 60 procent chance for at give
15 procent i afkast, men 40 procent chance for
at give minus 5 procent. Det er klart at foretrække for en alternativ investering, der med
70 procent chance giver 20 procent i afkast,
mens der er 30 procent chance for, at den giver
minus 30 procent i afkast. Det er hele tiden en
analyse og en afvejning af forskellige udfaldsrum for et givet investeringsafkast, der er i
centrum,” siger direktør og investeringsstrateg
Henrik Franck.

Porteføljesammensætning
Når de store linjer er lagt fast, er næste skridt at
se på de aktuelle positioner, hvordan de performer, og om der skal ændres i dem. Porteføljen
består af tre dele: Aktier, obligationer og lån.
De enkelte aktier i aktieporteføljen udvælges af CPH Capital Fondsmæglerselskab, men
komiteen har mulighed for at ændre i aktievalget, hvilket dog sker meget sjældent. Det er
derimod mere normalt, at komiteen forholder
sig til, om aktiemarkedet skal op eller ned på
kort sigt. Hvis komiteen analyserer sig frem til,
at der er en latent risiko for, at markedet vil
falde, kan den vælge at investere i særlige
finansielle instrumenter, der kan afbøde
virkningerne af et fald. Den mulighed benyttede komiteen sig af i foråret 2013, hvor den

18
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foretog en strategisk afdækning på en del af
aktieporteføljen mod store kursfald. Denne
forsikring viste sig ikke at blive aktuel, og selv
om det kostede lidt på afkastet, er pointen, at
det ligger komiteen meget på sinde at bevare
og øge investorernes formuer på langt sigt.
”Det er et meget stærkt redskab, Formuepleje har, nemlig at kunne afdække aktieporteføljen mod større kursfald. Det er en af de
muligheder, som de traditionelle investerings
foreninger ikke benytter sig af. Der må man
som investor stå last og brast med markeds
udviklingen,” siger investeringsdirektør Leif
Hasager.
Det er yderst sjældent, at investeringskomiteen dykker ned i udvælgelsen af de enkelte
obligationer. Det er et specialistarbejde, der
udføres af de to senior kapitalforvaltere Erik
Bech og René Rømer. Derimod er det komiteens opgave at vurdere muligheden for renteændringer og skift i rentekurven. Aktuelt ligger obligationsporteføljen positioneret til at
høste afkast ved faldende korte renter, mens
risikoen for stigende lange renter er afdækket.
Det vil sige, at når den lange rente stiger, så vil
den aktuelle afdækning via finansielle instrumenter betyde, at investorerne – op til en rentestigning på 1,5 procentpoint – ikke får et tab,
men snarere en gevinst.
Det tredje element i porteføljesammensætningen er lånoptagelsen. Formuepleje låner
cirka 20 milliarder kroner hos de store pengeinstitutter i Danmark. Optimeringen går ud på
at låne billigst muligt på den mest fleksible
måde og med løbetider, der er optimale i forhold til pris og likviditet. Der lånes både i euro
og danske kroner, og der anvendes ofte kontrakter, der kan ombytte enten valuta eller rentebetingelser til andre betingelser, for eksempel ombytning fra euro til danske kroner eller
fra variabel rente til fast.

Overordnet fordeling
Når aktie- og obligationsporteføljen er optimeret i forhold til de aktuelle forventninger, og lånene er på plads,
er næste skridt at vurdere den overordnede vægtning af
aktier og obligationer i porteføljerne. Formuepleje har
valgt at følge det nobelprisbelønnede investeringskoncept, som tager udgangspunkt i en optimal portefølje på
cirka 20-35 procent aktier og resten i obligationer. I princippet kan investeringskomiteen vælge af køre aktie
andelen meget langt ned, men i realiteten ligger forde
lingen oftest inden for disse rammer.
I forbindelse med hver af de fem gearede kapitalforeningsafdelinger, Pareto, Safe, Epikur, Penta og Fokus,
har bestyrelsen fastlagt nogle risikorammer, som administreres af investeringsafdelingen inden for de grænser,
som investeringskomiteen har fastlagt, og som kontrolleres af medarbejdere i Formuepleje Fund Management og
overvåges af bestyrelserne for foreningerne. Dermed sikres det, at de helt overordnede grænser ikke overskrides,
og at risikoen styres stramt i forhold de aktuelle investeringsbeslutninger.

Gearingen også i spil
Yderligere har investeringskomiteen mulighed for at
justere på gearingen, som kan øges eller mindskes inden
for de rammer, der gælder for de enkelte gearede kapi
talforeningsafdelinger. Gearingen har fortrinsvis
betydning for obligationseksponeringen, idet den primært bruges til at investere i obligationer og dermed
tjene på den renteforskel, der er mellem lånerenten
og investeringsrenten.

Tredimensional porteføljestyring
Investeringskomiteen arbejder med tre store dimensioner i sin forvaltning af Formueplejeforeningernes portefølje. Den ene er en omhyggelig vurdering af den aktuelle
globale økonomi. Den anden er selve porteføljesammensætningen, det vil sige de forskellige aktiver. Den tredje
del er vægtning af porteføljernes andele af aktier og
obligationer og gearingsniveau.
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Formuepleje investerer
altid på langt sigt

Investorerne og Formuepleje har en fælles interesse i at opbygge og bevare
lange kundeforhold. Som kapitalforvalter kan Formueplejes særlige måde
at investere investorernes midler på kun bedømmes på den lange bane.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Lad os starte med en indrømmelse. Afkastene har i år
ikke været så prangende, som investorerne har ønsket
og forventet, og slet ikke, når der sammenlignes med de
danske aktier. Det indrømmer vi gerne, simpelthen fordi
vi for det første hverken kan, skal eller ønsker at blive
bedømt for et afkast leveret over en så kort periode som
9-10 måneder. For det andet fordi Formueplejes måde
at investere på ikke kan sammenlignes med en investering i danske aktier. Det svarer til at sammenligne æbler
med pærer.
”Rådgiverne i Formuepleje taler ofte med kunder, der
er mere end tilfredse med deres investeringer i danske
aktier i år, og som undrer sig over, at vores klassiske
Formueplejeforeninger ikke kan levere mindst det
samme. Den korte forklaring er, at Formuepleje investerer
i globale aktier og ganske mange danske realkreditobligationer. Det giver tilsammen en lavere risiko sammenlignet
med danske aktier, men til gengæld betyder vores
metode, at vi på langt sigt vil kunne forvente at levere et
højere risikojusteret afkast end danske aktier. Dette har
også været situationen de seneste fem år, hvor danske
aktier er buldret frem,” siger direktør, partner Henry
Høeg, som er ansvarlig for Formueplejes rådgivning.
Formueplejes investeringsmetode anvender som
bekendt teorien om optimale porteføljer kombineret
med tangentporteføljeteorien. Det betyder, at det altid er
det langsigtede investeringsperspektiv, der er i centrum,
sammen med en aktiv risikostyring.
”Formuepleje investerer langsigtet, og det er ikke en
undskyldning for momentvise svage afkast i korte perio20
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der, men det betyder, at vi i vores rådgivning og i vores
investeringskoncepter lægger meget vægt på at skabe
og bevare langsigtede kundeforhold. Vi ved af erfaring,
at det er den eneste måde, vi kan skabe værdi for både
investorerne,” siger Henry Høeg, der tilføjer, at han og
hans rådgiverteam desværre har oplevet, at kunder
sælger ud af Formueplejes foreningsbeviser efter kun
at have været investeret i et halvt eller et helt år.
”Det er vi kede af, fordi det går imod det, vi har råd
givet kunderne til, og vi er særligt kede af, at vi ikke har
fået mulighed for at bevise Formueplejes evne til at
skabe langsigtet høj værdi. Når vi stolt annoncerer med,
at vi har leveret 13 procent i afkast p.a. over 26 år, så er
det ikke kun de 13 procent, der bør lokke, men også
forpligtelsen til at se investeringen på langt sigt, og her
taler vi ikke nødvendigvis 26 år, men mindst fem år og
gerne meget længere,” siger Henry Høeg.
Afkastet over de seneste fem år
Hvordan har Formuepleje leveret, hvis vi kigger på
de seneste fem år? Kort fortalt har Formuepleje leveret
stærke resultater, men kritikerne vil også indvende,
at de finansielle markeder har haft lun medvind i hele
perioden.
Det er dog ikke hele sandheden, når man dykker ned
i de enkelte år. Det, der gør forskellen på at ligge midt i
feltet og hygge sig i medvinden til at ligge helt i front og
kunne kigge tilbage på en lang række værdiskabende
beslutninger, er dels investeringskonceptet, dels den
bevidste porteføljestyring.

>>

Med dokumenteret godt afkast, et godt koncept, stærke
investeringsprocesser og fokus på risikostyring er
fundamentet lagt for et langsigtet, attraktivt fremtidigt
afkast, der er balanceret i forhold til risikoen.
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Den Europæiske Centralbank var parat til at gøre, alt hvad der skulle til for
at bevare euroen og tilliden til ECB. Mario Draghi sagde da de berømte ord:
”Believe me, it will be enough”. Mario Draghi, centralbankpræsident

2009
Året lagde svagt ud og bundede i begyndelsen af marts.
Derefter gik det fremad med særdeles raske skridt, mens
efterveerne af finanskrisen rasede. Aktierne var trods
krisen blevet alt for billige og de lange renter for høje.
Det gav et samlet afkast til aktieporteføljen på 31,3
procent, mens den rene ugearede obligationsportefølje
som følge af markante rentefald leverede et afkast på
3,85 procent. Fokus, der udelukkende investerer i danske
realkreditobligationer og er gearet cirka fire gange, blev
sat i drift i maj 2009 og opnåede et imponerede afkast
på 17,8 procent. Formuepleje Safe kunne lukke året med
en samlet stigning på 58,5 procent, hvilket er det næsthøjeste i hele Safes lange historie.

2010

Ovenpå et formidabelt investeringsår kom det afkastmæssige mere moderate 2010, hvor finanskrisen stadig
satte sine aftryk, men hvor der også blev talt om, at
økonomien langsomt var begyndt at spire. Den vigtigste
beslutning, Formuepleje tog i 2010, var på renteudvik
lingen. Formuepleje mente, at renten skulle ned, men
Den Europæiske Centralbank gik den anden vej og satte
renten op. På trods af tab fastholdt Formuepleje sin tro
på faldende renter. I slutningen af 2010 blev det klart, at
økonomien pegede i retning af lavere renter, og Formueplejes investorer kunne igen høste attraktivt positivt
afkast på obligationsbeholdningen. I 2010 endte Fokus
med at stige 11 procent. Aktierne havde et godt år, idet
Formueplejes aktieportefølje steg 9,1 procent. Safe endte
året med et afkast på 16,4 procent.

2011

Året blev bedre for Formuepleje end for så mange andre.
Det skyldes, at Formuepleje forudså, at gældsopbygningen i Sydeuropa og især i Grækenland ville blive et
problem for EU og for euroen. Statsgældskrisen eksplo
derede i august 2011 og sendte aktier i dørken.
Formueplejes investorer kunne høste fordelene af den
aktive risikostyring og forsigtige allokering, der betød,
at da året var gået, kunne aktieporteføljen fremvise et
afkast på kun minus 3,6 procent, mens det brede aktie
indeks viste et fald på 4,7 procent. Men vigtigst af alt
bidrog obligationsporteføljen eksemplificeret ved et årsafkast for Fokus på 13,6 procent. Safe endte året med
10,8 procent i afkast, hvilket set i forhold til det negative
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aktieafkast var mere end tilfredsstillende. 2011 er netop
et utrolig godt eksempel på, hvordan Formueplejes koncept med en blandet portefølje af aktier og obligationer
samt moderat gearing i svære år har egenskaberne til at
levere et godt afkast.

2012

Statsgældskrisen var i 2012 stadig et tema, men i slutningen af juli satte centralbankpræsident Mario Draghi
en effektiv stopper for alle spekulationerne om euroens
sammenbrud ved at melde ud, at Den Europæiske Centralbank var parat til at gøre, alt hvad der skulle til for
at bevare euroen og tilliden til ECB. Han sagde da de
berømte ord: ”Believe me, it will be enough”. Et svagt
2012 blev afløst af fremgang på de finansielle markeder.
Renterne faldt yderligere, og aktierne steg. Safe leverede
et afkast på 19,3 procent. Fokus rundede 13,1 procent,
og aktieporteføljen leverede 15,8 procent.

2013

Ved indgangen til året lod gældskrisen til kun at lure i
baggrunden. Renterne fortsatte nedad, og 2013 blev et
rigtig godt år, hvor Formueplejes aktieportefølje leverede
et godt afkast på 15,8, hvilket var højere end verdensmarkedsindekset. Både starten og slutningen på året var
god for aktieafkastet, og Formueplejes investerings
komité skruede helt op for aktieandelen. Det førte til,
at Safe ramte et afkast på 23 procent, mens Fokus
opnåede 11 procent. Igen viste den blandede portefølje
sit værd ved at virke stabiliserende på afkastet.
Risikoen skal også med
Nu er der i det foregående fokuseret på afkastet. Risikoen hører dog også med til billedet og måles ved at
kigge på de historiske udsving i kurserne. Via statistiske
metoder kan afkast og risiko vurderes mod hinanden.
På Formueplejes hjemmeside er det under menupunktet
”Afkast & Risiko” muligt at se en graf over tre og fem år
med afkastet som funktion af risikoen. Når dette måles
mod alle de andre danske investeringsforeninger med
blandede porteføljer, er det åbenbart, at Formuepleje
over de seneste fem år har leveret et attraktivt risiko
justeret afkast. Det kan ses via grafen på modstående
side. Målet er mest muligt afkast for lavest mulig risiko.
Det betyder, at det er bedst at ligge oppe og til venstre.
Alle Formueplejes klassiske foreninger – fra Optimum

til Penta – ligger i den venstre del og op mod den lodrette
akse. Det betyder, at de har et godt forhold mellem
afkast og risiko.
Også godt afkast fremover
Målt over de seneste 26 år har afkastet – eksemplificeret
ved Formuepleje Safe – været i den absolutte top med et
årligt gennemsnit på 13 procent. Det skyldes et grundlæggende stærkt investeringskoncept, der løbende er
blevet justeret og fintunet. Afkastet de seneste fem år er
også tilfredsstillende, og det vigtigste er, at konceptet
indebærer et bredt mandat til Formuepleje til at investere på en måde, så der tages højde for de udfordringer,
finansmarkederne hele tiden skaber.
Med dokumenteret godt afkast, et godt koncept,
stærke investeringsprocesser og fokus på risikostyring
er fundamentet lagt for et langsigtet, attraktivt fremtidigt
afkast, der er balanceret i forhold til risikoen. Formuepleje er dedikeret til at kunne bevare og øge formuer på
langt sigt og også forventeligt bedre end tilsvarende
blandede investeringsprodukter.
”Som ansvarlig for rådgivningen i Formuepleje er jeg
meget tryg ved, at vi rådgiver kunder til at investere i
vores produkter, men det er hele tiden med det klare mål
at opbygge og vedligeholde langvarige kunderelationer.
For det er på den lange bane, at Formuepleje for alvor
kan få lov til at vise sit værd,” slutter Henry Høeg.

AFKAST OG RISIKO GENNEM 5 ÅR
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Formueplejes klassiske investeringsløsninger har et tilsvarende eller
bedre forhold mellem afkast og risiko end danske investeringsforeninger,
der investerer i en blanding af aktier og obligationer.
Kilde: IFB og Formuepleje
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Beskyttelsespenge
At investere i obligationer betyder, at man elsker den løbende
kuponrente og hader kursudsving. Derfor er forsikring mod kursfald
en af måderne, obligationsinvestoren beskytter sit afkast på.
Af René Rømer, CFA, senior kapitalforvalter, Formuepleje // rene.roemer@formuepleje.dk

At der er stor forskel på at investere i aktier eller obligationer er sikkert de fleste bekendt. Aktier er for hurtige
penge, mens obligationer er for langsomme penge, hvilket blot afspejler, at man kan blive rig meget hurtigt via
aktieinvesteringer, mens man ikke kan blive rig hurtigt
(hvis overhovedet) via obligationsinvesteringer.
Af samme årsag – siger klichéen – er der også stor forskel på de mennesker, der beskæftiger sig med henholdsvis aktier og obligationer i den finansielle sektor. Aktie
folkene siges at være udadvendte historiefortællere, der
derfor er gode bordherrer, mens obligationsfolkene er det
modsatte, hvilket muligvis hænger sammen med overdrevet forbrug af Excel-regneark. Onde tunger vil mene, at
dette også skinner igennem på vores bedre halvdeles
udseender, men det passer naturligvis ikke…
Kursbevægelser og rentekuponer
En ofte overset, men vigtigere forskel på aktie- og obligationsinvestering er dog en helt anden. Aktieinvestorer
lever og ånder for kursbevægelser. Uden kursbevægelser,
intet afkast.
Obligationsinvestoren lever og ånder derimod for
kuponrenter. Kuponrenten sikrer et kendt, stabilt afkast,
der triller ind på investorens konto. Denne sikkerhed
kan kun blive forstyrret af kursbevægelser, der af samme
årsag naturligvis ikke har en stor stjerne hos obligationsinvestoren.
Det er derfor en helt naturlig del af obligationsporteføljepleje, at man enten køber obligationer med lav rentefølsomhed, eller at man køber beskyttelse på anden vis,
hvis man har en forventning eller frygt for, at obligationskurserne skal falde (hvorved renten stiger). Denne
beskyttelse er dog ikke gratis, præcis lige som hus- og
bilforsikringer heller ikke er det. Og når renten så ikke
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stiger, kan penge brugt på forsikringen virke spildt,
hvilket også er rigtigt – i hvert fald, hvis man havde vidst,
at renterne ikke ville stige.
FORMUEPLEJE FOKUS AFKAST
Procent
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Kilde: Formuepleje

To aktive valg
Hvis man kigger på figuren ovenfor, fremstår 2014 som
et mindre godt år for Formuepleje Fokus, der udelukkende investerer i danske obligationer. I alle øvrige år,
Formuepleje Fokus har eksisteret, har afkastet været på
over 10 procent, mens 2014 forventeligt ender med et
afkast på omkring 5 procent. Om 5 procent er glimrende
eller skuffende, afhænger naturligvis af investors referenceramme.
Baggrunden for afkastet kan der derimod ikke herske
tvivl om. Ved årets begyndelse havde vi to forskellige
overordnede strategier i alle Formueplejes obligationsporteføljer, der begge havde baggrund i forventning om
eller frygt for kursændringer.

Som jeg afsluttede i Magasinet FORMUE, januar 2014 i
artiklen ”Om lave renter, uenige økonomer og almindelig
dumhed”: ”Af samme årsag eksponerer vi obligationsporteføljerne mod de kortere renter, mens vi er meget
påpasselige med de lange renter. For på et eller andet
tidspunkt vil en (for) lempelig pengepolitik have konsekvenser for inflationsforventningerne og drive den
lange rente op, og det ønsker vi, at porteføljerne er
beskyttede imod.”
Med andre ord havde vi altså en forventning om, at de
korte renter ville kunne give positive kursgevinster, mens
vi havde en frygt for, at de lange renter ville kunne give
negative kursbevægelser, hvilket vi selvfølgelig positio
nerede obligationsporteføljerne efter.
FOKUS: MERAFKAST I FORHOLD TIL BENCHMARK
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Kilde: Formuepleje og Bloomberg

Regnskabets time
I dag står det krystalklart, om strategierne har været
gode eller knap så gode. Mens de korte renter sætter
bundrekord på baggrund af negative styringsrenter i
både Danmark og Eurozonen (succes), så sætter de lange
renter også bundrekorder (ikke en succes).
I fortællingen om udviklingen i Formuepleje Fokus’
merafkast i forhold til sit benchmark i figuren ovenfor, er
det derfor nødvendigt at tilføje en periode med to beskrivelser i. Figuren er dog utaknemmelig over for den forsikring mod rentestigninger, investorerne reelt har haft i
perioden, da figuren ikke tager højde for risiko.

Risikostyring i Fokus
Forsikringen mod rentestigninger var altså ikke en god
investering, og med den viden, vi har i dag, ville vi selvfølgelig ikke have lavet den forsikring. Sådan vil det i
sagens natur altid være. Det interessante spørgsmål
handler imidlertid ikke om, hvordan porteføljerne har
>>
set ud, men om hvordan de vil se ud i fremtiden.
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Og her er det stadig vores holdning, at de lange obliga
tionsrenter risikerer at skyde ganske kraftigt i vejret, og
at for eksempel danske tiårige renter på tæt på 1 procent
betyder, at der er meget mere plads til rentestigninger
end rentefald. Selv om timingen af denne mulige rentestigning er svær at kvantificere, mener Formuepleje, at
det er god risikostyring at sørge for, at porteføljerne er
beskyttede mod rentestigninger på selv 1,5-2,0 procentpoint. Som dansker kunne man fristes til at kalde det
rettidig omhu.
Afkast trods lave renter
Vores hovedscenarie er imidlertid stadigvæk, at de korte
renter vil forblive lave i meget lang tid. De korte renter
bliver i modsætning til de lange renter i høj grad styret
af, hvad centralbankerne gør pengepolitisk. I Danmark
er det Nationalbankens rolle at holde kronen stabil over
for euroen, hvilket gør, at de korte danske renter de facto
bliver bestemt af Den Europæiske Centralbank (ECB)
i Frankfurt.
I dette magasin og på vores hjemmeside har vi siden
2011 ofte beskrevet, hvorfor ECB ville være tvunget til at
sænke renterne af både økonomiske og politiske årsager,
og 2014 blev året, hvor ECB i allerhøjeste grad gjorde
netop dette. Den foreløbige kulmination var septembers
rentenedsættelse, hvor indskudsrenten i ECB blev nedsat
til -0,2 procent, hvilket er det laveste niveau nogensinde.
Samtidig udtrykte ECBs præsident Mario Draghi sin hensigt om at pumpe op mod 1.000 milliarder euro ind i den
nødlidende og deflationstruede europæiske økonomi.
Dette har fået de korte europæiske renter til at styrtdykke og gjorde derved vores strategi på de korte renter
til en succes. På trods af rentefaldene mener vi dog stadig,
at der er mere at komme efter.
Skjult potentiale i korte obligationer
På overfladen ser det i dag ud til, at indtjeningspotentialet
i korte danske realkreditobligationer er udtømt. De etårige, toårige og femårige renter er henholdsvis 0,11, 0,17
og 0,62 procent. Afkast i denne størrelsesorden levner
ikke umiddelbart meget plads til begejstring. At der
faktisk er et ganske stort potentiale i netop disse renter,
afsløres først, når vi kigger på det, der kaldes forwardrenter. Forklaring følger hér i lettere simplificeret form:
Når renten på en toårig dansk realkreditobligation er
0,17 procent, betyder det, at man på to år kan få cirka
2*0,17 procent = 0,34 procent i afkast i løbet af den
periode. Afkastet kommer dog ikke jævnt fordelt over
tidsperioden. Hvis renterne forbliver uforandrede, ved
vi, at vores toårige obligation om ét år har en rente på
0,11 procent.
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lovgivning og meget andet. Men det er hovedstrategierne, der udstikker de brede rammer for porteføljesammensætningen, og det er dermed også hovedstrategierne, der viser vejen i vores stræben efter at levere det
bedste risikojusterede afkast til vores kunder.
Som nævnt er forsikringen mod stigende renter ikke
gratis. Blandt andet derfor ligger det forventede afkast i
Formuepleje Fokus lavere, end det historisk har gjort.
Over de kommende 12 måneder forventer vi, at Formuepleje Fokus vil give 3-4 procent, og at selv ret kraftige
rentestigninger ikke vil ændre dette.
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Kilde: Formuepleje og Bloomberg
Oktober 2016 betyder en obligation der udløber i oktober 2016 o.s.v.

Deraf følger, at vi i det første år af obligationens levetid
har fået et afkast på 0,34-0,11 procent = 0,23 procent.
Hvis renterne forbliver uforandrede, vil vores toårige
obligation altså give 0,23 procent det første år og 0,11
procent det næste år, hvilket tilsammen giver de 0,17
procent p.a., som kan aflæses i kurslisterne. Årsagen til
det højere afkast er, at obligationen opnår en positiv
kursgevinst, fordi renten på obligationen falder fra 0,17
procent til 0,11 procent i løbet af det første år.
De 0,23 procent er det, vi til dagligt kalder den
etårige forwardrente om ét år. Samme øvelse kan laves
på alle vores danske realkreditobligationer, se figuren
om forward-rente ovenfor.
Forudsætningen for, at forwardrenterne i figuren
materialiserer sig i afkast er, at renterne forbliver uforandrede. Det er derfor, vores holdning til og analyser af ECB
er så vigtige. Som situationen er nu, har vi vanskeligt ved
at forestille os, at ECB kommer til at hæve renterne i de
næste fire-fem år, hvorfor vi har flyttet vores renteeks
ponering lidt længere op ad kurven i figuren, således at vi
kan nyde godt af de højere forwardrenter, der tilbydes i
det område.
Forventet bundlinje
De to hovedstrategier, jeg har beskrevet her, står selvfølgelig ikke alene. I obligationsteamet arbejder vi løbende
med at optimere porteføljerne på baggrund af udtrækningsforventninger, udstedelsesmønstre, regulering,

Alt er relativt
Et årsafkast på 3-4 procent virker ikke prangende, men
det er heller ikke meningen. Et af formålene med centralbankernes massive pengepolitiske stimuli er nemlig at
skabe investeringer og forbrug. Og det kommer kun, hvis
investeringer og forbrug er mere attraktivt end afkastet
på investeringer med lav risiko såsom obligationer. Derfor har det været et mål i sig selv at få renteniveauerne
så langt ned, at man kun kan få ”gammeldags” afkast på
over 5 procent ved at tage ekstra risiko. På figuren
nederst kan det ses, at virksomhedsobligationer fra relativt sikre selskaber aktuelt kun giver omkring 1 procent,
mens obligationer på grænsen til at blive kaldt ”junkbonds” (halvdårlig/dårlig kreditkvalitet) kan give godt 3
procent – før der er taget højde for eventuelle konkurser.
På den baggrund er Formuepleje Fokus’ 3-4 procent
bestemt ikke ringe.
Selv om det kan virke fristende at øge risikoen,
når renterne nærmer sig 0 procent, mener vi stadig,
at det giver investeringsmæssig mening at lade være
– også selv om det lidt kan virke som om, man betaler
beskyttelsespenge.
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Derfor er Formuepleje en
anderledes kapitalforvalter
Da fundamentet til Formuepleje blev lagt tilbage i 1986, var det ud fra et
ønske om at tilbyde et reelt alternativ til de mange investeringsprodukter,
der fandtes, som havde en uigennemsigtig gebyrstruktur med talrige
indbyggede interessekonflikter. Det ønske har vi siden holdt fast i, og
det betyder, at Formuepleje stadig er en anderledes kapitalforvalter.
Af Søren S. Astrup, partner, direktør, Formuepleje // soeren.astrup@formuepleje.dk

Spørger man kapitalforvaltningen, rådgiverne, direktionen
eller hvilken som helst af Formueplejes øvrige medarbejdere, vil de altid sige, at Formuepleje er noget helt særligt.
Som kritisk modtager af denne information, kan og
bør man så spørge sig selv, hvor stor vægt man skal tillægge sådan en påstand, når den tydeligvis kommer fra
nogen, der har en klar interesse i at fremstå så godt som
muligt og promovere sig selv.
Det er altid godt at være kritisk og tænke sig om, men
lige i dette tilfælde er der faktisk noget om snakken. Formuepleje er en unik og ganske særlig kapitalforvalter. Og
det er ikke bare vores subjektive holdning. Det er fakta.

Gør-det-selv-investeringen, der voksede
I virkeligheden er Formueplejefundamentet udsprunget
af en enkelt idé. Formuepleje er skabt for at lave investeringsløsninger, som vi selv vil investere i. I bund og grund
handler det om at lave investeringer, som er simple, til
at forstå, og som er gennemskuelige. Helt grundlæggende bygger Formuepleje på fire principper:
1. Vi har sammenfaldende interesser med
vores investorer.
2. Vi har ingen indtjening på transaktioner
og handel med værdipapirer.
3. Vi leverer uafhængig kapitalforvaltning.
4. Vi har en transparent og gennemskuelig
omkostningsstruktur.

Det er disse fire principper, der definerer Formuepleje,
og som ikke altid er standard i branchen. Lad os starte
med det første:
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1. Interessefællesskab giver bedre afkast
En væsentlig årsag til den usikkerhed, der findes hos
investorer, er den arbejdsdeling, der hersker i hele
finansverdenen. Styrer man selv sine investeringer i samarbejde med en investeringsrådgiver, er det jo i sagens
natur én selv som kunde, der må tage de store beslut
ninger, velvidende at rådgiveren lever af omsætning.
Det er et dårligt set-up med en markant indbygget
interessekonflikt, og det er stærkt medvirkende til, at
private investorer ifølge talrige undersøgelser klarer
sig dårligt på de finansielle markeder.
I Formueplejeforeningerne tager vi 100 procent
ansvar for investeringerne, når blot investor har valgt
risikoniveau. Og vi tager vores egen medicin. Ledelse og
medarbejdere i Formuepleje har i dag investeret et trecifret millionbeløb i Formueplejeforeningerne. Det gør
vi kun, fordi vi tror på, at medicinen virker. I sig selv
giver dette setup et incitament til, at vi hele tiden gør os

umage med investeringerne, og at vi har fokus på alle de
omkostninger, der er forbundet med at investere. Det er
lige fra at sikre, at porteføljerne sammensættes, så vi
får det højeste risikojusterede afkast, til at vi opnår lave
lånerenter, kursspread og handelsomkostninger i foreningerne. Investorerne i Formueplejeforeningerne kan
dermed stole på, at det er hensynet til det bedst mulige
risikojusterede afkast på langt sigt, der står øverst.
Og det er en væsentlig forskel fra andre kapitalforvaltere
på det danske investeringsmarked.

Bedre afkast = højere indtjening
For at sikre, at vi altid har fokus på at skabe et godt investeringsresultat indenfor de mulige risikorammer, opererer vi i Formuepleje med et resultathonorar. Det er på
10 procent af investeringsafkastet – men indtræder
udelukkende, når de indre værdier er i all-time-high. Det
>>
vil sige, når alle investorer har positivt afkast. Flere har
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Eventuelle kurstab skal tjenes ind,
undersøgt effekten af denne aflønningsmodel, og det
viser sig – måske ikke overraskende – at de kapitalfor
valtere, der bliver belønnet for at skabe positive afkast
til deres investorer, præsterer bedre og leverer markant
højere afkast end dem, der udelukkende aflønnes med
et fast honorar, uanset hvilken indsats de lægger i deres
arbejde. For Formuepleje er det logisk, at den kapitalforvalter, der belønnes for sine præstationer, arbejder hårdere og mere dedikeret på at skabe højt risikojusteret
afkast, end den kapitalforvalter, der bliver aflønnet uanset leveret afkast. Alligevel er det kun omkring én procent af kapitalforvaltere på det danske marked, der har
indgået aftale om resultathonorar med deres investorer.
Konklusionen er derfor, at Formuepleje er drevet af den
simple læresætning, at ”sammenfaldende interesser mellem investor og forvalter fører til en bedre performance”.

2. Kurtage er en dårlig rådgiver
Formuepleje har fravalgt at have indtjening fra enhver
form for handelsaktivitet i Formueplejeforeningerne.
Det gælder kurtager og kursspreads ved køb og salg af
alle værdipapirer, spreads ved valutatransaktioner og
lånerenter, marginaler og så videre.
Den transaktionsbetaling, der foregår i forbindelse
med køb og salg og risikostyring i værdipapirporteføljerne går udelukkende til de eksterne parter, som Formuepleje handler med. Derfor er det i Formueplejes
interesse, at alle kurtagesatser og omkostninger hele
tiden er absolut konkurrencedygtige og knivskarpe
Såfremt Formuepleje Fondsmæglerselskab modtog
ekstrabetaling hver gang, der foregik en transaktion i
foreningerne, ville det ødelægge vores fokus og skabe
en interessekonflikt, da investorerne ikke længere ville
kunne være sikre på, hvad Formueplejes drivkraft er
– er det maksimering af kurtageindtægter, eller er det
bedst mulig kapitalforvaltning? Formuepleje handler kun
et værdipapir, hvis det medfører en forbedring af det forventede afkast – ikke for at nå et kurtagebudget. Vi har
alene valgt kapitalforvaltning – og kun det – fordi vi mener, at kurtage er en dårlig rådgiver, når man vil træffe de
bedste investeringsbeslutninger. Motivet skal være ensrettet og til gavn for investor. På den måde kan vi koncentrere os om at lave investeringer, vi kan stå ved og profitere på i længere perioder. Det vil sige, at vores fokus er
på absolutte, positive og ikke mindst langsigtede afkast.
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3. Uafhængig kapitalforvalter
med fokus på gennemsigtighed
Som tidligere nævnt har vi altid bestræbt os på at holde
os frie og uafhængige af eksterne børsmæglere og banker og deres særinteresser. Det er dog ikke ensbetydende
med, at vores rådgivere kun vil anbefale Formueplejeprodukter til investorerne.
Vi mener selvfølgelig, at vores produkter har nogle
særlige fordele og kan dække størstedelen af enhver
investors behov, men virkeligheden er jo, at vores kunder
også har andre investeringsprodukter, som dækker andre
investeringsmæssige vinkler end det, som er indeholdt i
de investeringsløsninger, Formuepleje udbyder.
Konkret betyder det, at Formuepleje har et avanceret
analyseværktøj, Formueanalysen, hvor rådgiverne kan
indlægge enhver kundeportefølje – inklusive fast ejendom. Formueanalysen vurderer afkast- og risikoforholdene og giver et samlet billede af porteføljens robusthed
over for forskellige begivenheder.
Formueanalysen tilbydes kunder, der investerer for
mindst 5 millioner kroner gennem Formuepleje. Som
uafhængig kapitalforvalter med et globalt udsyn og dyb
viden om alverdens investérbare aktivklasser kan Formueplejes rådgivere levere konkret rådgivning om andre
investeringsprodukter end Formueplejes egne. Udgangspunktet er den bedst mulige portefølje for kunden i forhold til hans eller hendes individuelle behov for afkast,
likviditet, risikoholdning samt investeringshorisont.
Derfor er det helt naturligt, at en stor veldiversificeret
portefølje indeholder andre aktivklasser end dem, som
Formuepleje udbyder.
4. Hvad du ser, er hvad du får
Hvorvidt en kapitalforvalter er en indtægt eller en udgift,
bestemmes af flere ting – herunder omkostninger. Men
hvorvidt en kapitalforvalter kan levere værdi, bestemmes af en række faktorer:
1. +/- Markedet
2. +/- Investeringsfilosofi/koncept*
3. +/- Evner hos manageren
4. - Synlige omkostninger**
5. - Svært synlige omkostninger***
= Resultat

før der igen betales resultathonorar
* 	 Nogle kapitalforvaltere har fokus på undervurderede aktier, vækst- eller
fremtidsbaserede aktier – eller som de klassiske Formueplejeforeninger
på balancerede porteføljer og tangentporteføljeteori.
** 	Synlige omkostninger omfatter porteføljegebyr og
markedsføringsomkostninger.
*** Svært synlige omkostninger er tillagte handelsomkostninger som for
eksempel kurtager, kursspreads, låneomkostninger med mere.

Markedet kan hverken investor eller kapitalforvalter
gøre meget ved, men hvis man udelukkende tager udgangspunkt i de synlige omkostninger som nævnt på
forrige side, så snyder man sig selv.
Man får heller ikke svar på, om kapitalforvalteren
er en indtægt eller en udgift ved at kigge på de synlige
omkostninger – men derimod ved at sammenligne
afkastet efter alle omkostninger.
Formueplejeforeningerne har ingen svært synlige
omkostninger, idet alle omkostninger i forbindelse med
handel kun er drevet af, at vi vil træffe den bedste investeringsbeslutning. De synlige omkostninger er derimod
ganske tydelige og opstået ud fra ønsket om at have et
interessefællesskab med investorerne. I Formueplejeforeningerne er der kun to typer omkostninger: Et fast honorar på 0,55-2,25 procent af den indskudte kapital plus
et resultathonorar, der udgør 10 procent af afkastet efter
faste omkostninger. Som beskrevet indtræder resultathonoraret på 10 procent udelukkende, når de indre værdier
er i all-time-high – altså det vi kalder High Water Mark.
Det betyder, at man som investor kun betaler resul
tathonorar, hvis den indre værdi er højere end senest,
der blev betalt resultathonorar. Konsekvensen er, at
eventuelle kurstab skal tjenes ind, før der igen betales
resultathonorar. Det mener vi er fair – også selvom helt
nye investorer i for eksempel Epikur og Penta kan investere her, uden at der endnu skal betales resultathonorar.

Søren Astrup, partner, direktør i
Formuepleje Fund Management A/S

På rette vej
Vi gør tingene på vores egen måde, fordi vi mener, det er
den bedste og mest rimelige måde at arbejde med vores
egne og andres penge på. Vi tror fuldt og fast på vores
investeringskoncept og -strategi, og derfor er vi heller
ikke bange for at gå imod strømmen. For vi vil lave
værdiskabende investeringer. Det kræver, at vi leverer et
alternativ. Den tankegang har skabt et solidt langsigtet
afkast til investorerne i mere end 26 år, og det er planen
at det også vil ske fremadrettet. Vi vil gøre os umage.
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Brevkasse
Formuepleje svarer gerne på investorernes 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 10.12.2014.

Brevkasseredaktør:
kommunikationschef
Søren Verup

Spørg

Formuepleje
Beslutning om fordeling

High Water Mark for Epikur og Penta

Hvordan besluttes fordelingen af
aktier og obligationer i f.eks. Safe?

Hvornår regner I med, at High Water
Mark for Formuepleje Epikur og
Penta opnås? R.G., Slagelse

H.V., Randers

SVAR: Aktuelt er High Water Mark for
Epikur og Penta på henholdsvis 143,72
og 180,41. For så vidt angår Epikur med
en aktuel kurs på cirka 117, skal den
altså stige mindst 23 procent, før High
Water Mark nås. Ifølge vores varede
klaration, hvor Epikur over fem år med
50 procent sandsynlighed vil stige 85
procent, vil det tage cirka to år, hvis alt
går lige efter planen. For Penta kræves
en stigning fra den aktuelle kurs på cirka
121 på mindst 50 procent. Pentas vare
deklaration tilsiger en stigning på 100
procent over fem år med en sandsynlighed på 50 procent, hvilket peger på, at
der vil gå cirka tre år, før High Water

Mark nås. Der er tale om kvalificerede
gæt med alle tænkelige forbehold, idet
historiske afkast ikke er garanti for
fremtidige afkast.
Formuerådgiver
Henrik Jackerott

Risikomålet – hvad betyder det?
Jeg kan læse på jeres faktaark, at Safe
har et risikomål på -15 procent,
hvad betyder det? O.E., Kolding

SVAR: Formuepleje har som de eneste i
Danmark valgt at lave en deklaration for
vores forventninger til afkast og risiko.
For Formuepleje Safe er risikomålet -15 procent over tre år med en sandsynlighed på
95 procent. Det betyder, at der er 5 procent
(100-95) risiko for, at afkastet akkumuleret
over tre år ender på -15 procent eller lavere.
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Tallet fortæller, hvor risikobetonet Safe er,
og hvis du sammenligner med Epikur, der
er gearet cirka én gang mere end Safe, er
tallet -20 procent, mens det er -25 procent
for Penta, der er gearet cirka dobbelt så
meget som Safe.

Senior formuerådgiver
Mads Christensen

SVAR: Vores udgangspunkt er foran
kret i den nobelprisbelønnede modelporteføljeteori, som de klassiske Formueplejeforeningers koncept bygger på.
Som hovedregel investerer vi cirka
25-35 procent i en likvid og bred global
aktieportefølje. Resten placeres i danske
realkreditobligationer. Denne portefølje
geares mellem en og op til fire gange i
foreningerne Pareto, Safe, Epikur og
Penta. I Safe er gearingen aktuelt to
gange, hvilket betyder, at der i øjeblikket
er investeret knap 80 procent i aktie
risiko og 207 procent i obligationer.
For investor betyder gearingen i Safe,
at der investeres for cirka tre gange det
indskudte beløb, og afkastet høstes fra
denne større portefølje. Investor hæfter
dog kun for sit eget indskud. Fordelingen besluttes af Formueplejes investeringskomité, der består af fire medlemmer, som alle har været vant til at have
ansvaret for forvaltning af store milliardbeløb i deres tidligere job. Komiteen
mødes hver anden uge og tager aktivt
stilling til fordelingen og obligationernes kursfølsomhed ud fra komiteens
forventninger til udviklingen på de
globale finansmarkeder.
Senior
formuerådgiver
Anders Kristiansen

Indre værdi – hvor tit?
Hvor ofte beregner I indre værdi på
jeres investeringsbeviser?
Y.P.S., Aalborg
SVAR: Da vi havde vores investeringer i regi
af børsnoterede aktieselskaber, beregnede vi
indre værdier én gang om dagen, men hvis
der var store kursbevægelser, genberegnede
vi. I dag, hvor vi administrerer i alt 18 investerings- og kapitalforeningsafdelinger,
beregner vi indre værdier mindst tre gange
i børsens åbningstid og igen kl. 22.

Hvis der er større kursudsving, genberegner
vi og sender nye indre værdier. Værdierne offentliggøres overfor Nasdaq Copenhagen.
Det betyder, at du som investor, der køber
og sælger investeringsbeviser på børsen, altid
kan regne med, at der handles på helt friske
indre værdier.
Senior formuerådgiver
Kim Hoberg Nielsen

Afkast/risiko for
Epikur og Penta?
Jeg er sidst i halvtredserne og
vil gerne investere med en pæn
risiko. Hvordan vurderer I afkastog risikomulighederne for jeres
mest risikofyldte afdelinger
J.L., Køge

Beregning
af ÅOP
Hvordan beregner I ÅOP på
afdelinger, hvor der er resultathonorar?
D.W., Aarhus
SVAR: ÅOP betyder Årlige Omkostninger
i Procent og er et forsøg på at lave et
omkostningsnøgletal på samme måde, som
gælder for lån ydet via banker, realkreditselskaber med flere. ÅOP for investeringsforeninger er lidt anderledes og udviklet
af InvesteringsFondsBranchen (IFB). Formuepleje følger disse standarder og anbefalinger, når det kommer til opgørelse af
omkostningsnøgletal, herunder også ÅOP.
Det siger sig selv, at når der som for Formueplejeforeningerne er et resultathonorar, der afhænger af det leverede afkast, så
skaber det visse udfordringer, når der skal
beregnes et ÅOP, der kan sammenlignes
med ÅOP for investeringsforeninger, der
ikke har resultathonorar. Derfor beregnes
det ud fra det honorar, der er betalt i det

seneste år. Det er ikke helt optimalt, men
det er det bedste estimat. For vores seks
kapitalforeninger er der endnu ikke et årsregnskab, hvorfor det er beregnet ud fra
budgettet. Når årsregnskaberne er klar til
februar 2015, vil ÅOP blive genberegnet
på baggrund af omkostningerne for 2014.
Grundlaget for ÅOP-beregningen er de
løbende omkostninger plus det resultat
betingede honorar. Dertil lægges en syvendedel af emissionstillæg og indløsnings
fradrag, idet det antages, at en investor
beholder investeringen i syv år.
Senior formuerådgiver
Søren Nielsen

SVAR:
Epikur og Penta er gearet henholdsvis tre og fire gange og er derfor
Formueplejes mest risikofyldte afdelinger. Vi anbefaler ikke, at man udelukkende investerer i de to afdelinger, medmindre investerings
horisonten er meget lang. Det vil
typisk sige fem år og gerne længere.
Vi har en såkaldt varedeklaration
for begge afdelinger, der stiler efter
at levere et akkumuleret afkast over
fem år på henholdsvis 85 og 100
procent. Risikoen er tilsvarende høj.
Du kan på formuepleje.dk under
menupunktet ”Afkast & Risiko” se
afkast og risiko på forskellige tids
horisonter. Jeg vil anbefale, at du
kontakter mig for at få et rådgivningsmøde, der kan afdække din
risikoprofil, skatteforhold, investeringshorisont med mere.
Senior
formuerådgiver
Henrik Iwersen
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Den europæiske pengetank står åben
Investorerne har trodset de mange geopolitiske spændinger i
tredje kvartal og sendt aktierne højere. Humøret er løftet, efter Den
Europæiske Centralbank har åbnet pengetanken og sender masser
af friske penge i omløb. Fokus er rettet mod, om de mange penge
får en effekt, om de europæiske banker får mere kapital og om der
kommer lønpres i USA.

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

På trods af massiv geopolitisk uro i form af konflikten
mellem Ukraine og Rusland og opblussen af uroen i
Mellemøsten har de globale aktiemarkeder i tredje kvartal leveret ganske fornuftige afkast. Det skyldes i høj grad
Den Europæiske Centralbank , der fandt endnu flere
værktøjer frem for at stimulere økonomien i Euroland.
Udsigten til, at centralbanken sender masser af nye
penge i omløb, har skabt ny optimisme på de finansielle
markeder. Samtidig har det svækket den europæiske
valuta markant, hvilket har medført en kraftig stigning
på over otte procent i dollarkursen i tredje kvartal. Med
mange amerikanske aktier har denne dollarstigning
været en væsentlig bidragsyder til det samlede positive
aktieafkast målt i danske kroner.
Det har også smittet af på alle Formueplejeforening
erne, der investerer i aktier. I top ligger foreningen med
den højeste risiko, Formuepleje Penta, med et afkast
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på godt fire procent. Modsat ligger den rent obligationsbaserede forening Formuepleje Fokus med et svagt
negativt afkast. Det skyldes et kraftigt fald i de lange
europæiske renter, hvilket er gået ud over vores forsikring mod rentestigninger, og det har trukket ned i
afkastet på obligationsdelen.

Centralbanker i fokus
Vi har gennem de sidste tre-fire år i disse markedsvurderinger brugt rigtig meget krudt på at beskrive centralbankernes betydning for de finansielle markeder. Selvom
det kan virke en smule trivielt, så er det fortsat centralbankerne, der sætter agendaen. Centralbankerne har
pumpet masser af penge ud i kølvandet af finanskrisen
primært som livline for bankerne og for økonomierne,
og derfor er deres balancer, som det fremgår af figuren,
vokset kraftigt igennem de senere år.
Den Europæiske Centralbank har i en lang periode
været meget tilbageholdende, hvilket har medført, at
centralbankens balance stille og roligt er skrumpet i
modsætning til eksempelvis Den Amerikanske og den
Japanske Centralbank. Piben har dog fået en noget andet
lyd i de seneste måneder, hvor chefen for Den Europæiske Centralbank , Mario Draghi, har løftet sløret for nye
tiltag, hvor centralbanken nu vil købe både europæiske
realkreditobligationer og samtidig overtager nogle af
bankernes udlån. Målsætningen er, at balancen skal
vokse med 1.000 milliarder euro, så den igen kommer
op på niveauet fra efteråret 2012. Det er især forventningerne til en meget lav inflation fremadrettet, der har fået
centralbanken på andre tanker.
Stress-test af europæiske banker
Udsigten til mange nye penge i omløb har presset de
europæiske renter langt ned, og der er også udsigt til, at
især de korte renter vil forblive på et meget lavt niveau
de næste tre-fire år. De mange penge fra centralbanken

og de historisk lave renter er ikke noget, der alene
kan sætte gang i den europæiske økonomi. Så længe
bankerne ikke låner penge ud, kommer der ikke gang i
investeringerne og forbruget.
Problemet for de europæiske banker er, at de er
blevet mødt med en ny, strammere regulering samt krav
om højere solvens, og det medfører, at bankerne må
skære ned på balancen og derved på udlånene. Der er
behov for, at de europæiske banker får tilført en masse
ekstra kapital, så de bliver mere velpolstrede. Investorerne er dog bekymrede for, om der er en masse skjulte
dårlige udlån i bankerne, og derfor gennemgås de største
europæiske banker i øjeblikket med henblik på at vurdere kvaliteten af deres aktiver. Samtidig bliver aktivernes værdi også testet i scenarier med stor usikkerhed
omkring økonomien.
Resultatet af denne gennemgang forventes offentliggjort i slutningen af oktober. Mens de europæiske banker
mangler kapital og må skære ned på udlånet, tegner der
sig et andet billede af de amerikanske banker. De fik
tilført en masse ekstra kapital fra staten kort tid efter
finanskrisen, og det gør, at de amerikanske banker i dag
er i en langt stærkere forfatning i forhold til europæiske
banker. Desuden har de amerikanske banker i en lang
periode øget deres udlån til både virksomheder og forbrugere, hvilket har været med til at sætte gang i den
amerikanske økonomi.

UDVIKLING I DEN AMERIKANSKE, EUROPÆISKE OG JAPANSKE
CENTRALBANKS BALANCE
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Amerikanske lønstigninger udebliver
Den amerikanske centralbank står også overfor at stoppe
helt med sit obligationsopkøbsprogram, da økonomien
bevæger sig i den rigtige retning i USA. Derfor er der
stor spekulation om, hvornår Den Amerikanske Centralbank vil begynde at hæve renten fra et historisk lavt
niveau, og det forventes, at det vil ske i løbet af andet
kvartal af 2015.
Selvom der er fremgang i den amerikanske beskæf
tigelse, er de amerikanske lønstigninger dog ganske
moderate indtil videre. Så længe lønpresset er moderat,
vil det ikke medføre kraftig inflation, og derfor har Den
Amerikanske Centralbank også mulighed for at holde
igen med at hæve renterne.
Der hersker dog uenighed om, hvornår lønstigning
erne kommer, og det skyldes stor usikkerhed om, hvor
mange ledige ressourcer der er. Det er et område, markedet fokuserer på, da det har stor betydning for omfanget
af amerikanske renteforhøjelser, og det vil have stor
indvirkning på de finansielle markeder.
Formue // 4. kvartal 2014
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Renterne falder – dollar stiger
Renterne er generelt faldet i tredje kvartal. Faldet har
været størst i de længere renter, idet de tiårige danske
statsrenter er faldet med 0,3 procentpoint, mens den
toårige statsrente er faldet med 0,12 procentpoint.
Det har medført, at den toårige danske statsrente nu
igen er negativ. Denne udvikling er kommet i kølvandet
af, at Den Europæiske Centralbank sænkede indlånsrenten i yderligere negativt territorium til minus 0,2 procent. Samtidig fulgte den danske nationalbank trop
med en rentenedsættelse af sin indlånsrente til minus
0,05 procent.
Markedsrenterne er også presset ned med udsigten
til, at Den Europæiske Centralbank vil købe realkredit
obligationer op samt hjælpe bankerne af med udlån i håb
om at stimulere kreditgivningen og derved den økono
miske vækst. Derudover får bankerne også mulighed
for at låne store beløb hos centralbanken med op til fire
års løbetid. Samlet set betyder det, at der kommer flere
penge i omløb hos de europæiske banker, og alle disse
penge er med til at presse de korte statsrenter ned mod
nul procent. Det betyder, at andre investorer må søge
alternativer for at få et afkast, og det har medført kursstigninger til både stats- og kreditobligationer.
Beskyttelse mod stigende
lange renter bibeholdes
I Formueplejeforeningerne er obligationsstrategien
beskyttet mod stigninger i de lange renter, hvilket har
kostet på afkastet i tredje kvartal. Vi mener dog fortsat,
at det er rettidig omhu at forsikre sig mod stigninger i
de lange renter, som aktuelt ligger på et historisk
lavt niveau. Den amerikanske økonomi virker efterhånden så stærk, at Den Amerikanske Centralbank kan

begynde at hæve renten i andet kvartal af 2015. Der kan
sandsynligvis komme flere renteforhøjelser i USA, end
markedet har indregnet, og det kan medføre kraftige
stigninger i de lange amerikanske renter. Dette vil højst
sandsynligt smitte af på de tilsvarende lange renter i
Euroland og Danmark og medføre kursfald på obliga
tionsmarkederne. Derfor har vi valgt at bibeholde vores
beskyttelse mod disse kursfald.

Låneporteføljen profiteret af fald i euroen
På valutasiden er det værd at bemærke, at kronen er
blevet styrket i forhold til euroen i de seneste måneder.
Det kommer i kølvandet af, at Den Danske Nationalbank
overraskende valgte at holde renten uændret i juni måned, da Den Europæiske Centralbank sænkede sin rente.
Den højere danske rente har tiltrukket investorer, hvilket
har været med til at styrke kronen. I Formueplejeforeningerne med lånefinansiering blev halvdelen af låneporteføljen omlagt til euro i starten af juni måned, og denne
andel er løbende blevet bragt ned i løbet af september i
takt med, at euroen er faldet i kurs overfor kronen, så det
er blevet billigere at indfri eurolånet. Denne strategi har
bidraget ganske fornuftigt til afkastet i tredje kvartal.
Dollaren steget med ekspresfart
I tredje kvartal har den amerikanske dollar fået luft
under vingerne, og den er steget med over otte procent i
forhold til danske kroner. Det skyldes primært en markant svækkelse af euroen i kølvandet af de nye pengepumpninger fra Den Europæiske Centralbank . Pilen
peger fortsat i retning af en lidt højere dollarkurs med
udsigt til højere kortere amerikanske renter, hvilket vil
være med til at trække investorer mod dollar.
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Indekserede værdier, 1. juni 2009 = 100. Som sammenligningsgrundlag er
anvendt Nordeas obligationsindeks med rentefølsomhed på 2,5. I 3. kvartal 2014
har rentefølsomheden i Formueplejeforeningerne i gennemsnit været ca. 1,0.
					
Nøgletal pr. 30.9.2014
Formuepleje
Rentefølsomhed
Konveksitet

Nordea indeks
rentefølsomhed 2,5

0,97

2,50

-0,85

-2,64

Rentefølsomhed er udtryk for, hvor meget kursen vil ændre sig ved en rente
ændring på 1 procentpoint, og er samtidig et udtryk for, hvornår man i gen
nemsnit kan forvente at få det investerede beløb tilbage. Konveksitet er et
udtryk for, hvor meget rentefølsomheden ændrer sig ved en renteændring på
1 procentpoint. Ved en rentestigning på 1 procentpoint vil rentefølsomheden
stige fra 0,97 til 1,82 (+0,85). Kilde: Formuepleje og Bloomberg.		
				
Forventninger kommende 12 mdr. 		
30.9.14

12 mdr. frem

2-årig statsrente DKK

-0,03%

0,00%

10-årig statsrente DKK

1,21%

1,75%

2-årig swap-rente DKK

0,47%

0,50%

10-årig swap-rente DKK

1,46%

2,00%

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

0,0%

CHF
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0%
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5%

6%
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8%

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.
Kilde: Formuepleje og Bloomberg.					
					
Valutaprognose
Spot

6 mdr. frem

EUR

7,44

7,44

12 mdr. frem
7,45

CHF

6,17

6,10

6,00

USD

5,90

6,00

6,00

GBP

9,56

9,60

9,65

JPY*

5,37

5,20

5,00

* Kursen på JPY er skaleret med 100. Kurserne er i forhold til danske kroner
EUR-euro; CHF-schweizerfranc; USD-amerikanske dollar; GBP-britiske pund;
JPY-japanske yen. Kilde: Formuepleje og Bloomberg.			
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Dollarmedvind sikrer positivt aktieafkast
Set over kvartalet er den positive udvikling fortsat fra
andet kvartal. Udviklingen dækker dog over en række
begivenheder, ligesom en stigende dollar har en bety
delig del af æren for, at aktierne over kvartalet kan registrere positive afkast. Samlet set er Formueplejefore
ningernes aktieporteføljer steget med 5,1 procent før
omkostninger, hvor markedet som helhed er steget
med 5,8 procent.

MH17 ændrede konflikten
Nedskydningen af det malaysiske fly MH17 den 17. juli
ændrede forholdet mellem Rusland og Vesten markant.
Nedskydningen, hvor skylden endnu ikke er placeret,
bevirkede, at der fra europæisk side blev taget initiativ
til at indføre sanktioner mod Rusland. Sanktionstemaet
bølgede frem og tilbage mellem Rusland og Europa frem
mod starten af september. Her blev der indgået en fredsaftale i Minsk, som på trods af, at sanktionerne fortsat er
aktive, har fået urolighederne til at aftage.
I forhold til aktiemarkedet har vi tidligere argumen
teret for, at Rusland-problematikken i høj grad har været
en europæisk udfordring. En udfordring, der gennem en
længere periode klart har kunnet registreres i det europæiske risikobillede kontra det amerikanske. Også på
afkastsiden oplevede Europa – herunder Tyskland
– de største udfordringer efter nedskydningen af MH17.
Det tyske DAX-indeks faldt over 11 procent frem mod
starten af august, mens det amerikanske S&P 500 blot
oplevede en tilbagegang på knap 4 procent. Udfordringerne mellem Rusland og Vesten er ikke løst, og det vil
sandsynligvis tage lang tid, før der findes en egentlig

løsning. Men konfliktens intensitet er aftaget betydeligt,
hvilket også kan registreres både i risikodivergensen
mellem EU og USA samt afkastudviklingen fra midten
af august.

Olien er faldet tilbage
Konflikten mellem Rusland og Vesten og Ruslands mulighed for at afskære Europa for russisk olie og gas kombineret med terrororganisationen IS’ angreb i det nordlige
Irak og Syrien har ikke haft en underbyggende effekt på
olieprisen. I forhold til Rusland har investorerne gennem
hele konflikten ikke tillagt stigende energipriser som
følge af russiske energisanktioner særlig stor vægt.
Samtidig foregår urolighederne i Irak og Syrien i
områder, hvor olieproduktionen er forholdsvis begrænset. Olieprisen er siden juni måned faldet med cirka 10
dollar pr. tønde, hvilket svarer til et fald på cirka 11 procent. Begrænset frygt for forstyrrelser på produktionen
af olie, rigeligt med udbud samt en forholdsvis svag
økonomisk udvikling uden for USA har således været de
primære årsager til olieprisfaldet. I forhold til aktiemarkedet har olieprisfaldet alt andet lige en positiv effekt,
idet prisfaldet fungerer som en ekspansiv finanspolitik.
Det virker på mange måder som en skattelettelse, idet
udgiften til energi hen over sommeren er blevet væsentlig billigere. Større rådighedsbeløb hos forbrugeren har
en positiv effekt på efterspørgslen efter andre varegrupper, som i sidste ende vil kunne generere indtjening hos
virksomhederne. Samtidig vil omkostningsbasen for
energiintensive amerikanske virksomheder over tid
opleve en positiv effekt på den samlede indtjening.

UDVIKLING I AMERIKANSKE OG EUROPÆISKE AKTIEKURSER
Procent
12
17. juli 2014
10

8,91%

8

S&P 500 (USA målt i DKK)

6
4
S&P 500 (USA målt i dollar)
2

0,62%

0
-2

DAX (Tyskland)

-4
-3,79%
-6
-8
-10
30. juni 2014

Kilder: Bloomberg og Formuepleje
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30. juli 2014

29. august 2014

28. september 2014

Aktier
Dollar-styrkelse – eller euro-svækkelse?
Gennem 3. kvartal er dollaren steget med 8,4 procent
over for euroen. Baggrunden skal dels findes i en fortsat
bedring i den amerikanske økonomi, dels en forventning
om, at den amerikanske centralbank fortsætter med at
neddrosle de månedlige obligationsopkøb, og inden for
overskuelig fremtid vil begynde at hæve renten. Et andet
element i styrkelsen af dollar i forhold til euro er de fortsatte udfordringer, der er i europæisk økonomi, og som
har betydet, at makrotallene i flere områder af euro
zonen gennem 3. kvartal har tabt momentum.
Isoleret set har dollarstyrkelsen over for euro og danske kroner haft en positiv effekt for investorer i Formueplejeforeningernes aktieporteføljer, idet cirka 50 procent
af aktieporteføljen er placeret i dollaraktiver, der ikke
er kurssikrede.
Men svækkelsen i euro har også over tid en betydelig
driftsmæssig effekt på den europæiske økonomi gennem
en konkurrenceforbedring hos de europæiske eksportører. Netop overvæltningseffekten fra amerikansk økonomi mod Europa gennem valutatilpasningen er i høj
grad den investeringscase, globale investorer har på
Europa.
Det er også årsagen til, at europæiske aktier handler
til betydelig præmie i forhold til de historiske prisniveauer. En præmie, der blandt andet var baggrunden for,
at de europæiske aktieindeks oplevede kraftigere kursfald tilbage i juli og august. Derfor sker en investering i
Europa i høj grad på forventningen om, at den positive
udvikling i USA fortsætter, og at det europæiske eksportbidrag over tid vil vinde momentum.

SEKTORFORDELING ULTIMO SEPTEMBER
Formuepleje
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Kilder: Bloomberg og Formuepleje

NØGLETAL pr. 30.9.2014
Formuepleje
Est. P/E

8,41%

Kurs/indre værdi
Standard afvigelse p.a.

5

10%

Kilder: Bloomberg og Formuepleje

UDVIKLING I DOLLAR OG OLIEPRISEN
Procent
10

MSCI World AC inkl. udbytte

Finans

15,6

MSCI World AC
15,1

2,2

2,0

10,0

10,6

Dollar i forhold til Euro

Nøgletallene viser aktieporteføljens egenskaber. est. P/E 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. Kilder: Bloomberg og Formuepleje
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De 10 største
aktieposter
Formueplejeforeningerne er investeret
i den samme portefølje af globale
aktier. Her kan du læse om de aktuelt
10 største positioner.*

SATS har hjemsted i Singapore og varetager forskellige services i Singapore
Changi Airport. Disse services omfatter
blandt andet ground handling, catering,
sikkerhed, fragthåndtering med mere.
Ud over forretningen i Singapore har SATS gennem joint
ventures eksponering mod Kina, Hong Kong, Indien og
Indonesien med flere.

Moody’s Corporation er et
amerikansk kreditrating
bureau, som blev etableret i
1909 af John Moody. Det er holdingselskab for Moody’s
Investors Service, som beskæftiger sig med finansiel
analyse af kommercielle og statslige organisationer.
Selskabet vurderer også kreditværdigheden af låntagere
til obligationer ved hjælp af en standardiseret vurderingsskala. Moody’s har en markedsandel på omkring
40 procent af verdens kreditratingmarked. Selskabet er
blandt de tre største i sin branche sammen med Standard & Poor’s og Fitch Ratings.

MasterCard Worldwide er et
multinationalt selskab med hovedsæde i Purchase i staten New York,
USA. Selskabets primære forretningsområde er gennemførsel af betalingstransaktioner.
Mere end 25.000 tilknyttede finansielle institutioner
udsteder et kredit- eller debitkort med varemærket
”MasterCard” til deres kunder. Når kunderne anvender
kortet til betaling, sørger selskabet for at overføre beløbet mellem afsender og modtager. Selskabet modtager
et transaktionsgebyr, der er det primære grundlag for
dets indtjening.

Diageo plc er verdens største
producent af øl, vin og spiritus, og
selskabet har hovedkvarter i London. 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, der ejer mærker som Moët
& Chandon, Veuve Clicquot og Hennessy. Selskabet
sælger sine produkter i omtrent 180 lande og har
kontorer i 80 lande.

United Health Group er et af USA’s
mest diversificerede sundhedsserviceselskaber. Selskabet er en
Managed Care Organisation, som er en bred betegnelse
for teknikker, der har til formål at reducere medlemmernes sundhedsomkostninger og forbedre kvaliteten
af sundhedsservicen. Selskabet blev stiftet i 1977 og
servicerer cirka 70 millioner medlemmer.

*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 Formueplejeforeningerne eller Formuepleje har nogen interesse i at omsætte
aktierne, idet det alene betyder omkostninger til eksterne aktører.
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SAP AG er det største europæiske softwarefirma og det fjerdestørste i verden
efter Microsoft, IBM og Oracle regnet
efter omsætning. Firmaet har hovedsæde i Walldorf,
Tyskland. SAP blev grundlagt i 1972 under navnet
Systemanalyse und Programmentwicklung (SAP) af fem
tidligere IBM-medarbejdere. Akronymet fik senere en
anden betydning, da navnet på virksomheden blev ændret til Systeme, Anwendungen und Produkte in der
Datenverarbeitung og har siden 2005 haft det officielle
navn SAP AG. Produktområdet omfatter en bred vifte af
planlægnings- og økonomiprogrammer, herunder SAP
R/2 (mainframebaseret), SAP R/3, SAP Business One.
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
selskaber Langepasneftegaz, Uraineftegaz og Kogalymneftegaz, og navnet Lukoil er dannet af forbogstaverne af
de tidligere selskaber. Selskabet driver olieraffinaderier,
benzinstationer i Rusland, Østeuropa og USA samt olieledninger og olieproduktion i Rusland og ti andre lande.

Selskabet er et statsejet
olieselskab, der blev stiftet
i 2002 i Kasakhstan. Selskabet efterforsker, producerer
og transporterer olie og gas fra både onshore og offshore
felter. KazMunayGas opererer to raffinaderier i Kasakh
stan: Pavlodar og Atyrau.

Selskabet er også kendt som AmEx og har
hovedkontor i New York City. Selskabet
tilbyder finansielle services og er bedst
kendt for diverse kreditkort og betalingsformidling. Selskabet blev oprettet i 1850, og flere
medier kategoriserer American Express-brandet som
blandt de mest værdifulde i verden.

CME Group er grundlagt i
Chicago i 1848 og er en af
verdens førende og mest diversificerede børser for
handel med derivater, herunder futures, optioner, renter,
indeks, valuta og råvarer. CME Group håndterer årligt i
gennemsnit cirka 3 milliarder kontrakter som blandt
andet dækker clearing af aftaler indgået på handelsgulvet, den elektroniske platform og privat indgåede aftaler.
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Formueplejeforeningerne på tværs
Sammenligning af de vigtigste karakteristika for de enkelte Formueplejeforeninger,
opgjort pr. 2. oktober 2014.
Klassiske foreninger
Note

Optimum

foreninger

Pareto

Safe

Epikur

Penta

Merkur

25%

50%

70%

85%

100%

50%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-10%

LimiTTellus

Fokus

VAREDEKLARATION
Afkastmål, 5 år
1)

> MSCI
World NDR

En lang
obligation*

Risikoramme
Maksimalt kurstab 3 år

-

-

Investeringsunivers

Danske obligationer
Globale aktier

Aktier,
obligationer og
andre likvide
værdipapirer

100%
globale aktier

100% danske
obligationer

Investeringsstrategi

Tangentporteføljeteori

Fund of funds

100% aktier
Optionssikring

Rentearbitrage

346

6.352

2.982

AKTIVER
Millioner kroner
Samlet portefølje

504

2.180

10.980

6.648

10.929

Andel af balance
Obligationer (inkl. kontanter)

70%

64%

70%

73%

74%

-2%

1%

100%

Aktier

30%

36%

30%

27%

26%

102%

99%

-

Obligationer (inkl. kontanter)

70%

128%

210%

295%

353%

-2%

1%

470%

Aktier

30%

72%

89%

109%

127%

102%

98%

-

Egenkapital

503

1.090

3.679

1.646

2.274

346

6.402

634

Lånekapital

-

1.090

7.301

5.002

8.655

-

-

2.347

Andel af egenkapital

PASSIVER
Millioner kroner

Procent
Egenkapital (solvens)

100%

50%

34%

25%

21%

100%

100%

21%

Lånekapital

-

49%

65%

74%

78%

-

-

77%

Lån i forhold til formuen

-

1,0

1,9

3,0

3,7

-

-

3,6

DIVERSE
2)

Omkostninger
Resultathonorar, når over HWM
Fast honorar, % af egenkapitalen
Emission og indløsning (%)

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

0,55%

1,35%

1,75%

2,00%

2,25%

1,00%

0,80%

1,60%

+/- 0,35

+/- 0,40

+/- 0,60

+/- 0,90

+/- 1,00

+/- 0,90

+/- 0,45

+/- 0,60

1) Opgjort med 95 procent 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).

* Benchmarket er: [3,5* 50% NDEA CM MTG 2y* 50% NDEA CM MTG 3y] minus [2,5* (CIBOR 3m + 0,3%)].
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Vær ajour på formuepleje.dk
Investeringer i Formueplejeforeningerne 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 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 foreninger og
sammenligne afkast og risiko. Det overblik
får du ved at klikke på linket ”Afkast & Risiko”
i den orange boks øverst til højre på forsiden
af formuepleje.dk.
I dybden
Ønsker du derimod at gå i dybden med en
af foreningerne, kan du foroven klikke på
”Afdelinger”. Her får du adgang til detaljeret
information om alle Formueplejes
foreninger samt Absalon Invest.

Også på tryk
Du har også mulighed for at få udvalgt information om de foreninger, 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
foreningerne
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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 porte
føljeteori, der anviser den investering, som giver det
bedste afkast i forhold til risikoen. Gennem mere end
26 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.

UDGIVER:

FOR MU E PL E J E

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 24. oktober kl. 12.00

Tirsdag den 11. november kl. 16.00
Fredag den 14. november kl. 12.00
Tirsdag den 25. november kl. 16.00
Fredag den 28. november kl. 12.00
Tirsdag den 9. december kl. 16.00

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

Rådgivning og formidling:

Foreningerne

FORMUEPLEJE FORENINGERNE

FORMUEPLEJE FONDSMÆGLERSELSKAB

Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

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

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

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