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Investorportrætter:

Tre investorer fortæller
om deres Formuepleje

Formueplejes
10 bud for 2015
• Fortsat lav oliepris og rente
• Dollar og aktier stiger
Formueplejes aktiemotor
er robust på langt sigt
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Leder

Det, du ikke får
hos andre
Gennem mere end 26 år har Formuepleje
forsøgt at minimere de talrige interessekon
flikter, som potentielt findes i den finansielle
branche og i kapitalforvaltning især. Vi har
blandt andet fravalgt at have indtjening fra
handel med værdipapirer og andre transaktio
ner, fordi det blot giver øgede omkostninger
for investorerne. Interessefællesskabet er
også sikret ved, at Formueplejeforeningerne
blandt andet betaler resultathonorar efter
High Water Mark-princippet*, men vigtigst
af alt investerer partnere, medarbejdere og
stifterne af Formuepleje selv en stor del af
deres opsparing og formue i foreningerne.
I Danmark er der ikke lavet undersøgelser
af, hvor udbredt det er, at udbydere af investe
ringsprodukter, herunder porteføljemanagere,
investerer i deres egne produkter. Opgørelser
fra USA viser dog, at kun godt halvdelen af
investeringsforeningerne her har modtaget
indskud fra de kapitalforvaltere, som styrer
investeringerne. Andre undersøgelser påviser
igen, at der er en højere merperformance i
de foreninger, hvor kapitalforvalterne selv er
investeret sammenholdt med dem, hvor kapi
talforvalterne ikke har investeringer.
Fornuft og følelser skal skilles ad
I Formuepleje vil vi skabe det højeste risiko
justerede afkast til hver en tid. Sådan siger
mange i vores branche. Forskellen er bare, at
vores tilgang til både investeringskonceptet og
investeringsbeslutningerne er anderledes end
alle andre steder i Danmark, og det er en
væsentlig del af forklaringen på, at det er lyk
kedes at levere et af branchens højeste risiko
justerede afkast. Opskriften gennem mange år
er ikke hemmelig. Den består af følgende:
1) Konservativ gearing af en lavrisikoporte
følje bestående af overvejende globale
aktier og danske realkreditobligationer.
Denne såkaldte tangentportefølje er
grundstammen i konceptet.
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2) At træffe de rigtige investeringsbeslutnin
ger på de rigtige tidspunkter.
3) Fokuseret risikostyring i samtlige
investeringsbeslutninger.

For at sikre dette har vi skabt et unikt setup,
hvor vi vil gøre investeringsbeslutningerne
uafhængige af enkeltpersoner og af følelser.
Investeringsbeslutninger om hvilke speci
fikke aktier, obligationer og andre værdipapi
rer, der skal finde vej til vores porteføljer, træf
fes af erfarne kapitalforvaltere i vores investe
ringsteams. De vurderer og analyserer marke
derne helt tæt og træffer beslutninger om køb
og salg, men de endelige beslutninger om hvor
stor en andel, aktier eller obligationer skal
udgøre af porteføljerne, træffes af andre.

Enhver so kan bedst lide sine egne grise
For vil en kapitalforvalter med ansvar for
aktieudvælgelse anbefale at sælge halvdelen
af aktieeksponeringen? Vil en kapitalforvalter
med ansvar for obligationer nogensinde kun
ne anbefale at sælge alle obligationer? Næppe.
Derfor har vi skilt tingene ad og oprettet
en investeringskomité, som består af fire
tidligere investeringsdirektører med samlet
cirka 100 års investeringserfaring, og som
hverken styrer porteføljerne eller dagligt
sidder og holder øje med aktie-, obligationsog lånemarkederne.
Minimum hver 14. dag sætter investerings
komitéen sig sammen med kapitalforvaltere
og medarbejderne fra Formueplejes investe
ringsafdeling og holder et koncentreret møde,
som er kulminationen på flere dages forbere
delse, hvor både medlemmerne af komiteen
og medarbejderne har forberedt sig gennem
analyser, fremskaffelse af data og oplæg til dis
kussioner. Ansvaret og de endelige beslutnin
ger om asset allokation, rente- og aktieekspo
nering samt afdækning af risiko ligger entydigt
hos investeringskomitéen.

Det vil altså sige, at intet omkring investe
ringsbeslutningerne og risikostyringen er
overladt til enkeltpersoner, tilfældigheder,
held, krystalkugler eller spådomme i
kaffegrums.
På de følgende sider giver vi et indblik i,
hvordan aktieteamet udvælger aktierne til
vores globale aktieportefølje på cirka 12 mil
liarder kroner. Fra investeringskomitéen kom
mer vi også med vores 10 bud på den økono
miske og finansielle udvikling i 2015.
De 10 bud er vores forventninger til udvik
lingen på finansmarkederne det kommende år
og derfor udtryk for de hovedscenarier, som
vi i Formuepleje investerer efter her i starten
af 2015.
Det anderledes investeringskoncept og
måden, vi organiserer vores investerings
beslutninger på, mener vi, gør en kæmpe
forskel. Beviset for det ligger i det leverede
afkast. Men som en langsigtet investor i For
muepleje har udtalt, så handler det ikke kun
om penge.
Hvad det også handler om, kan man læse
meget mere om i en række interessante og
tankevækkende investorportrætter.
God læselyst!

Søren S. Astrup, direktør, Formueplejeforeningerne

*High Water Mark – betyder, at du kun betaler
resultathonorar, hvis den indre værdi er højere end
senest, der blev betalt resultathonorar.

MAGASINET

Formue
12

24

Indhold:
Artikler
02 // Leder
04 // Nyheder
06 // 10 bud på 2015 fra Formueplejes investeringskomité
12 //	Formueplejes aktiemotor vinder på det lange sigt
16 // Investorportrætter
22 // Merkur – den stabiliserende hjørnesten
24 //	Europa – set fra Centralbanken
28 // Amerikansk regimeskifte på aktiemarkederne i 2015
32 // Spørg Formuepleje

06

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

12.000 eksemplarer
1. kvartal 2015 // 29. årgang

Redaktionen er afsluttet den 15. januar 2015
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, Hans Juhl,

Istockphoto, Polfoto, Scanpix
Bidragydere

Direktør Søren S. Astrup
Senior kapitalforvalter Erik Bech
Senior kapitalforvalter René Rømer
Aktiestrateg Otto Friedrichsen
Kundedirektør, partner Claus Richardt Holm
Senior formuerådgiver Anders Kristiansen
Senior formuerådgiver Henrik Iwersen
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 // 1. kvartal 2015

03

Nyheder

Formueplejes investeringsstrateg
blogger på borsen.dk

Investeringsstrateg, partner Henrik Franck
har fået sin egen blog på dagbladet Børsens
hjemmeside, borsen.dk. Her giver han et par
gange om måneden sin personlige vurdering
af udvalgte økonomiske forhold.
Senest har han blogget om de økonomiske
konsekvenser af den fastlåste politiske situa
tion i Washington, hvor præsident Obama
møder stor modstand fra det republikanske
flertal i kongressen og senatet. Han har også
skrevet om mysteriet i amerikansk økonomi,
hvor alle nøgletal peger på fremgang, men

hvor forbrugerne stadig er tilbageholdende
med at bruge penge. Alle blogindlæggene
bliver også offentliggjort på formuepleje.dk.

Henrik Franck, partner, direktør Formuepleje Øst og Absalon Capital
samt investeringsstrateg.

Processen

fra aktier til investeringsbeviser er slut
Onsdag den 12. november kunne investorerne
endelig sætte punktum i den lange proces fra
aktier til investeringsbeviser, som blev påbe
gyndt i september 2012. Indløsningen af
aktierne til indre værdi blev gennemført den
12. november via en transaktion i Værdipapir
centralen, og aktierne blev dermed til kontan
ter, som blev indsat på investors afkastkonto.
Indløsningen af aktier er skattemæssigt at
betragte som salg, og provenuet skal medtages
i skatteopgørelsen. Se formuepleje.dk for en
detaljeret opgørelse.
I brevene fra Værdipapircentralen kunne
investor ikke se, hvilken indre værdi der blev
anvendt. Her er en oversigt:
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Aktienavn

Kurs

Formuepleje Optimum A/S

1,74

Formuepleje Pareto A/S

1,97

Formuepleje Safe A/S

0,41

Formuepleje Epikur A/S

3,26

Formuepleje Penta A/S

1,06

Formuepleje Merkur A/S

4,07

Formuepleje LimiTTellus A/S

1,94

Formuepleje Fokus A/S

3,12

Sløv vækst i Europa
Den Europæiske Centralbank har
nedjusteret sit skøn over væksten i
euroområdet efter det seneste møde
i december 2014. ECB forudser en
vækst i zonens samlede bruttonatio
nalprodukt i 2014 på 0,8 procent,
hvilket er 0,1 procentpoint lavere
end tidligere skøn. Væksten i 2015
forventes at blive 1 procent, hvilket
er 0,6 procentpoint mindre end
tidligere skøn. I 2016 forventes væk
sten at lande på 1,5 procent mod det
tidligere skøn på 1,9 procent. Det er
den fortsatte lave aktivitet i euro
zonen, der sammen med et stadigt
lavt inflationsniveau, der trækker
vækstskønnene ned. Kilde: ECB

Skatteopgørelse
2014
Som følge af udlodningen i januar
2014, hvor næsten hele værdien af
aktier blev udloddet i form af nye
investeringsbeviser, og indløsningen
i november, er beregningen af
beskatningen ved investering for
frie midler lidt mere omfangsrig end
tidligere år.
I opgørelsen skal medtages
værdiændringen i løbet af året samt
de to små udbetalinger i januar og
november. Formuepleje har lavet en
udførlig vejledning, som du kan se
på formuepleje.dk under menu
punktet ”Rådgivning”. Du er velkom
men til at kontakte Formuepleje,
hvis du har yderligere spørgsmål.

Formuepleje etablerer
kreditobligationsteam
Formuepleje har oprettet sit eget investeringsteam inden for globale
kreditobligationer. Teamet arbejder med at analysere obligationer
udstedt af virksomheder over hele verden. Aktuelt råder Formuepleje
gruppen over én afdeling med High Yield-obligationer under Absalon
Invest, som teamet allerede forvalter. Formuepleje er desuden i gang
med at analysere, hvordan investering i kreditobligationer med fordel
kan indgå i de bestående investeringsløsninger, men også i større
kunders porteføljer.
Teamet består af chefporteføljemanager Klaus Blaabjerg, der kom
mer fra en lignende stilling hos Sparinvest, samt af senior portefølje
managerne Toke Hjortshøj og Peter Dabros, der også tidligere har
været ansat i Sparinvest.

Klaus Blaabjerg
Chefporteføljemanager

Peter Dabros
Senior porteføljemanager

Lavere oliepris
øger velfærd
Det markante skift i olieprisen fra cirka 110 dollar
til cirka 50 dollar pr. tønde er i 2015 kommet for at
blive, skriver investeringsbanken JP Morgan i en ana
lyse i december 2014. Det er normalt Saudi Arabien,
der som ”svingproducent” sørger for at tilpasse
udbuddet af olie til den aktuelle efterspørgsel. Men
det olierige land har angiveligt en anden dagsorden.
JP Morgan fremhæver i sin analyse, at den lavere
oliepris er en fordel for forbrugerne i Europa, som
kan se frem til besparelser, der kan ligestilles med
skattelettelser. Bankens beregninger viser, at der
med den faldende oliepris kan forventes et ganske
væsentligt engangsbidrag til den økonomiske vækst.
Yderligere vil den lavere oliepris påvirke inflatio
nen negativt. Den lavere oliepris er naturligvis en
ulempe for de store olieproducerende lande. Konse
kvensen er blandt andet overførsel af BNP-vækst til
den vestlige verden fra de olieproducerende lande
på op mod 0,8 procentpoint. Samtidig vil det holde
inflationen nede. Transportsektoren vil have gavn
af den lavere oliepris, mens energisektoren modsat
vil opleve ulemper.

Toke Katborg Hjortshøj
Senior porteføljemanager

Morningstar anerkender afkasthistorik
Ved udgangen af 2014 har Morningstar godkendt og registreret
alle de historiske afkast for Formuepleje Pareto, Safe, Epikur,
Penta, Merkur og Fokus fra de blev etableret som investérbare
aktieselskaber.
Dermed viser Morningstar nu for eksempel ubrudt afkasthistorik
for Formuepleje Safe tilbage til 1. maj 1988. Indtil den 19. juli 2013
er performance målt på indre værdi for de gamle aktieselskaber og
siden for hedge-/kapitalforeningerne.
Morningstars dokumentation af de historiske afkast er en klar
blåstempling af Formueplejes høje kvalitet af måling af performance,
der rækker helt tilbage til maj 1988. Klik ind på morningstar.dk, og
find dataene frem ved at klikke på ”Vis Fonde” og derefter vælge
”Formuepleje” og ”Søg”.
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2015

10 bud på

2015

fra Formueplejes investeringskomité

Formueplejes investeringskomité giver her et bud på den økonomiske
og finansielle udvikling i 2015. Buddene er i det store hele udtryk
for de hovedscenarier, som komiteen har som rammer for arbejdet
?????????????
med på langt sigt at skabe et fortsat attraktivt risikojusteret afkast
til Formueplejes investorer.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Ved indgangen til 2015 er der flere vigtige temaer i spil,
der kan rokke ved den økonomiske fremtid for alle
borgere i verden. Formueplejes investeringskomité, der
består af fire tidligere investeringsdirektører med samlet
cirka 100 års investeringserfaring fra PFA, Juristernes og
Økonomernes Pensionskasse, BankInvest, Bankpension
og Formuepleje, giver her deres 10 bud på, hvordan
økonomien og de finansielle markeder forventes at
udvikle sig i 2015.
Et af de mest tydelige temaer er den faldende oliepris,
som er positiv for forbrugerne og negativ for de oliepro
ducerende lande. Et andet vigtigt tema er Rusland. Hvor
dan tackler landet konsekvenserne af sanktionerne, den
lave oliepris og ikke mindst, hvordan reagerer Putin
på det massive pres? På den mere positive side ser den
amerikanske vækst ud til at ligge på mindst 3 procent
i 2015, hvilket vil være godt for aktierne og for den
globale økonomi.

Spillet om olieprisen
Udbuddet af olie er aktuelt større end efterspørgslen,
men på det seneste møde i OPEC i slutningen af novem
ber 2014 kunne de olieproducerende lande alligevel ikke
blive enige om at reducere olieproduktionen, hvorfor
olieprisen siden er faldet til cirka 50 dollar pr. tønde.
Uenigheden i OPEC skyldes blandt andet en politisk
magtkamp, hvor Saudi Arabien ønsker at presse lande
som Rusland og Iran økonomisk i forhold til de inte
resser, som Saudi Arabien har i Mellemøsten.
De meget markante fald i olieprisen de seneste måne
der har allerede haft vidtrækkende konsekvenser for den
globale økonomi. De olieproducerende lande bliver ramt
på indtægtssiden, idet flertallet af landene i deres stats
budgetter har regnet med en oliepris over 100 dollar.
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Det kan føre til øget gældsætning og lavere vækst til
skade for den globale økonomi. Men modsat gælder det,
at den lavere oliepris er gavnlig for rådighedsbeløbet for
forbrugere og virksomheder, hvilket kan øge efterspørgs
len og væksten, samtidig med at inflationen forbliver lav.
I 2015 vil disse forskellige udviklinger rundt om i verden
vise deres styrke og sætte dagsordenen.

Rusland er hårdt presset
Et andet tema, der kommer til at præge 2015, er de
massive udfordringer, som Rusland står over for dels
som følge af Vestens sanktioner, dels som følge af den
lave oliepris. Den russiske valuta, rublen, er faldet mere
end 50 procent i løbet af 2014. Det har skabt dyb krise,
da prisen på de varer, landet stadig kan importere, stiger
kraftigt. Samtidig er eksporten ramt af sanktioner, og i
december satte den russiske centralbank renten markant
op til 17 procent.
De seneste analyser peger i retning af, at Rusland i
2015 vil opleve et fald i væksten på 5 procent. Rusland
er hårdt presset på sit statsbudget som følge af den lave
oliepris, men landet har dog markant stærkere finanser
end i 1998, hvor det gik bankerot. En af de største risici
knytter sig til, om Putin vil reagere på presset ved at
optrappe militært og skabe indre ro ved at tegne ydre
fjendebilleder.
Der er dermed lagt op til, at også 2015 bliver et år med
mange udfordringer, der skal tackles, men det vigtigste er
at holde hovedet koldt og blikket stift rettet mod de
grundlæggende positive forhold, der driver væksten.
Der vil komme op- og nedture på de finansielle markeder,
men det ændrer ikke ved, at Formuepleje alt i alt vurde
rer, at 2015 bliver et godt aktieår drevet af blandt andet
vækst i USA, lav oliepris og lav rente.

>>
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2015

Amerikansk vækst i fortsat
god form med mindst 3,0
procent stigning i BNP
Væksten i USA tog for alvor ved i 2014,
hvor der i gennemsnit blev skabt mere
end 246.000 job hver måned, hvilket fik
arbejdsløsheden ned på 5,6 procent.
Prognoserne viser en vækst i 2014 på 2,2
procent, hvilket nemt kan vise sig lidt
højere, når de endelige tal kommer i
begyndelsen af året.
I oktober afsluttede den amerikanske
centralbank sit støtteopkøb af obligationer,
og markedet vurderer, at centralbanken
vil begynde at sætte sin styringsrente op i
midten af 2015. Sker det, er det for alvor et
tegn på, at den amerikanske økonomi er
blevet selvbærende og dermed kommet fri
af finanskrisen.
De sikre tegn på fremgang vil fortsat
være jobskabelse. Det amerikanske arbejds
marked har de seneste år vist en sidelæns
bevægelse i lønningerne, mens der er skabt
mange nye job. Flere analytikere vurderer, at
de udeblevne lønstigninger skyldes tilbage
holdenhed hos lønmodtagerne efter den
hårde finanskrise. Fortsætter jobskabelsen,
som Formuepleje forventer, vil der efter alt
at dømme komme stigende lønninger og
dermed inflation. Lønstigninger vil vidne om
større selvtillid blandt de amerikanske for
brugere og trække væksten i forbruget op.
Blandt virksomhederne er det fortsat to
vigtige faktorer i regnskaberne, der skal
holdes øje med: Omsætning og nyinveste
ringer. I 2014 viste kvartalsregnskaberne
fremgang i omsætningen. Det bliver afgø
rende for aktiernes fortsatte fremgang, at
omsætningen stiger yderligere i 2015, idet
selskaberne er så trimmede, at det vil give
direkte effekt på bundlinjen. Men det ende
gyldige tegn på optimisme og fremgang vil
kunne læses ud fra selskabernes nyinveste
ringer, fordi det vil være tegn på, at virk
somhederne investerer i fortsat fremgang
i omsætningen.
Formuepleje forventer, at den vækst,
amerikansk økonomi oplevede i 2014, vil
fortsætte ind i 2015. Alene effekten af den
lave oliepris kan isoleret set give et vækst
spring på samlet 0,6 procent annualiseret,
hvor den største effekt vil være i 4. kvartal

I
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2014 og i starten af andet halvår 2015.
Desuden vil den forventede omsætningsog investeringsvækst i virksomhederne
og den fortsat faldende arbejdsløshed
udmønte sig i en forventet samlet vækst
i BNP på mindst 3 procent i 2015.

Europæisk vækst fortsætter
i slæbegear i 2015 – under
1 procent vækst
Europa er fortsat hårdt ramt af eftervirk
ningerne af finanskrisen. Udlånet til virk
somhederne fra de europæiske banker er
fortsat lavt. Den Europæiske Centralbank
(ECB) sænkede i 2014 styringsrenten
under nul, men i erkendelse af, at det ikke
er nok til at sætte gang i væksten og infla
tionen, har banken etableret forskellige
likviditetsprogrammer med det formål at
øge incitamentet hos forretningsbankerne
til at øge udlånet til især de små og mellem
store virksomheder. Disse programmer
forventes eksekveret i 2015.
Den sydlige del af Eurozonen, Frankrig,
Spanien og Italien kæmper stadig med lav
vækst, gæld og høj arbejdsløshed. Gælds
krisen i Grækenland er fortsat en sten i
skoen for euroen og stabiliteten i Eurozo
nen. Samtidig er behovet for reformer stort
i store dele af EU. Desværre har landene
hverken den politiske vilje eller evne til at
gennemføre de nødvendige og smertefulde
reformer af arbejdsmarkedet, pensions
systemer med mere. Sanktionerne i forhold
til Rusland er yderligere en forhindring
mod øget vækst i Eurozonen, hvor især de
østeuropæiske lande, Frankrig og Tyskland
er hårdt ramt. Udsigten til nedtrapning af
sanktionerne ligger aktuelt langt ude i
fremtiden, selvom især Frankrig gerne ser
en nedtrapning.
Den forventede lave oliepris vil i 2015
samlet set være positiv for Europa og være
en af de faktorer, der kan trække væksten op
– isoleret set med cirka 0,4 procent annua
liseret. Hertil kommer de positive effekter af
en styrket amerikansk dollar – ligesom det
negative bidrag fra Ruslandskrisen var af
engangskarakter med størstedelen af effek
ten aflejret i 2014. Alt i alt forventer For
muepleje ikke en vækst i Eurozonens sam
lede BNP på mere end 1 procent.

II

Den tyske tiårige
statsrente vil stige
Det seneste år har Formuepleje forventet
rentestigninger i den lange ende, men har i
år måttet erkende, at rentestigningerne
stadig har til gode at vise sig. Aktuelt ligger
den toneangivende tyske tiårige statsrente
på et ekstremt lavt niveau omkring 0,45
procent. Teoretisk kan man ikke udelukke,
at den falder yderligere, men set i lyset af
det ekstremt lave niveau og forventning
erne om stigende amerikansk rente er det
mest sandsynligt, at den lange europæiske
rente i løbet af de kommende to år vil
kravle opad. Hvor meget og hvornår er
usikkert, da der er mange modsatrettede
faktorer i spil. Men Formuepleje vil fortsat
beskytte investorernes formuer mod de
negative virkninger af stigende renter.
Et af usikkerhedsmomenterne knytter
sig til effekten af de pengepolitiske
tiltag, som Den Europæiske Centralbank
arbejder med i 2015. Flere analytikere er
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vil være et stærkt signal om, at den ameri
kanske økonomi er blevet mere selvbæ
rende, og at pengepolitikken kan vende til
bage til mere normale tilstande. Det kan
dog betyde, at markedet reagerer med ner
vøsitet og øget volatilitet over for de nye til
stande for pengepolitikken. Centralbanken
er meget bevidst om, at rentestigningerne
ikke må slå væksten i økonomien tilbage,
men at det skal ske på en balanceret og
nænsom måde i takt med, at de centrale
nøgletal for økonomien viser fortsat styrke.

Kursen på amerikanske dollar
fortsætter op i 2015
I 2014 steg den amerikanske dollar over for
danske kroner fra cirka 5,45 til 6,17 kroner.
Stigningen skyldes øget vækst, at rente
forskellen kan forventes øget mellem den
amerikanske dollar og euro, samt at Den
Europæiske Centralbank kan forventes at
øge balancen relativt mere end den ameri
kanske centralbank.
I 2015 vil dollaren fortsætte op i takt
med, at væksten tiltager, og de amerikanske
renter stiger. Formuepleje forudser derfor
en stigende dollar, der sagtens kan stige op
over 6,50 kr. i løbet af året. Alt i alt forven
ter Formuepleje en højere dollarkurs ved
udgangen af året.

V

uenige om effekten af obligationsopkøbene,
og hvorvidt udpumpning af penge til forret
ningsbankerne vil påvirke den lange rente i
opad- eller nedadgående retning. Formue
pleje forventer derfor, at den korte rente vil
forblive lav og uændret i 2015, og at inflatio
nen også i 2015 vil holde sig under 1 pro
cent. Formuepleje forventer dog, at den
efter alt at dømme stigende lange amerikan
ske rente delvist vil presse den tilsvarende
europæiske rente op. Formuepleje har
afdækket den del af obligationsporteføljen,
der er eksponeret over for rentestigninger.

Den amerikanske centralbank
begynder at hæve renterne i
midten af året
Formuepleje forventer, at den amerikanske
centralbank i midten af året langsomt og i
overensstemmelse med styrken i ameri
kansk økonomi vil sætte de korte styrings
renter op. Det vil være godt nyt for økono
mien og for aktierne i særdeleshed, da det

IV

Globale aktier stiger mindst
10 procent i løbet af 2015
målt i danske kroner
Formuepleje forventer endnu et godt
aktieår, hvor den lave oliepris vil være en
markant medspiller. For store eksportlande
som Kina er en lav oliepris positivt dels for
landets handelsbalance, dels for virksom
hedernes omkostninger. Både i USA og
Europa vil den lave oliepris påvirke
forbrugernes rådighedsbeløb positivt og
virke som en skattelettelse. Virkningen på
væksten i USA som følge af den lave oliepris
er cirka 0,6 procentpoint ekstra vækst på
årsbasis. De lave benzinpriser vil endda øge
incitamentet til at pendle længere for et job.
Det vil alt i alt have en positiv effekt på for
brugsvæksten og dermed mange virksom
heders indtjening. En anden medspiller for
aktiekurserne er det lave renteniveau, som
betyder, at investorerne fortsat vil vende

VI

sig mod aktier for bare at kunne opnå et
nogenlunde acceptabelt afkast. Set i et
historisk perspektiv er aktierne fair pris
fastsat. Det betyder, at fortsatte kursstig
ninger primært skal komme fra selskaber
nes evne til at øge omsætningen og dermed
indtjeningen. Afkastet i normale aktieår er
cirka 8 procent, men Formuepleje forven
ter, at den lave oliepris og den stigende dol
lar vil skubbe yderligere på, så vi lander på
mindst 10 procent og måske endda lidt
højere. Blandt de væsentligste usikkerheds
momenter er risiko for geopolitisk uro –
især fokuseret omkring Rusland og Mellem
østen. Det vil give skvulp i aktiekurserne,
men Formuepleje vurderer også, at finans
markederne vil kunne vænne sig til et gene
relt højere niveau af geopolitisk uro.

Emerging markets-aktiemarkederne vil fortsat være
interessante investeringsområder
Den tid, hvor man kunne skære emerging
markets-landende over med én kam, er
ovre. De senere år har vi set, hvordan for
skellene landene imellem bliver større og
større, og Formuepleje forventer, at forskel
len på det ringest og det bedst performende
emerging market-land i 2015 bliver på
mindst 25 procentpoint. Men samlet set
er investering i emerging markets-lande
interessant, idet der er et større forventet
afkastpotentiale end de udviklede lande.
Blandt de toneangivende lande er Kina,
Indien, Brasilien og Rusland. De forskellige
udviklinger ser vi tydeligt i de afkast,
aktiemarkederne i de respektive lande har
leveret i 2014. Målt i danske kroner i 2014
er det russiske marked nede med cirka 38
procent, mens det indiske er oppe med
cirka 35 procent.
Det brasilianske marked er faldet cirka
13 procent, mens det kinesiske er oppe
cirka 54 procent. Samlet set er indekset for
emerging markets-aktierne steget 11 pro
cent i 2014. En meget uensartet udvikling,
som, Formuepleje forventer, fortsætter ind
i 2015.
Det understreger dog, at det som inve
stor er vigtigt at være meget selektiv. Aktu
elt er Formueplejes aktiebeholdning neu
tralt vægtet i aktier inden for emerging

VII
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Den største enkelte usikkerhedsfaktor for
den geopolitiske uro er Rusland
markets. Formuepleje forventer på længere
sigt, at emerging markets-aktierne generelt
vil klare sig bedre end aktier i de udviklede
økonomier, hvorfor Formuepleje forventer
en moderat overvægt af emerging markets
aktier i 2015.

Olieprisen stabiliserer sig,
men forbliver dog under 70
dollar pr. tønde i 2015
Olieprisen bestemmes af udbud og efter
spørgsel, men det er ikke et frit marked.
Ubalancen blev tydelig for alle, da organisa
tionen af olieeksporterende lande (OPEC) i
november 2014 besluttede ikke at reducere
det overudbud, der siden sommer har
sænket olieprisen fra cirka 110 dollar til
under 50.
Den lave pris har konsekvenser for de
lande, hvis statsbudgetter er afhængige af
en høj oliepris, og for de virksomheder, der
har indtjening inden for olieindustrien.
Især Norge er hårdt ramt, men også lande
som Rusland, Venezuela og Iran lider under
den lave oliepris.
Formuepleje vurderer, at der er flere fak
torer i spil. Dels spiller den øgede produk
tion af amerikansk skifferolie ind.
Der er store kræfter på spil, hvor blandt
andre USA som snart selvforsynende olie
producent er blevet mindre afhængig af
OPEC og de andre etablerede olieproduce
rende lande. En fortsat lav oliepris gennem
flere år kan ændre på denne situation, som
de senere år er blevet forrykket af skiffer
olieproduktionen i USA.
Samtidig spiller Saudi Arabien med de
økonomiske muskler over for Rusland og
Iran i forhold til landets politiske interesser
i Mellemøsten. Aktuelt er der derfor tale om
en udmattelsesproces, som Formuepleje
ikke vurderer, bliver løst i 2015, hvorfor vi
forventer, at olieprisen vil holde sig under
70 dollar i år.

VIII
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Fortsat højt niveau af geo
politisk uro, der vil give større
udsving på de finansielle markeder
Der er stadig uro og ufred i verden. I Asien
er Japan og Kina i konflikt over rettig
hederne til nogle øer, der ligger i farvandet
mellem de to lande. Nordkorea dukker med
jævne mellemrum op og gør sig bemærket.
Terroraktioner i hele verden vil stadig give
Taleban og Islamisk Stat (IS) opmærksom
hed, og krigen mod IS i Irak er kun i sin ind
ledende fase og kan sagtens blive optrap
pet. Dertil kommer den lange borgerkrig i
Syrien og uro mange andre steder i Mellem
østen og Nordafrika.
Men den største enkelte usikkerheds
faktor for den geopolitiske uro er Rusland,
der er mere end hårdt presset af den lave
oliepris, sanktionerne, den kraftigt fal
dende russiske valuta og udsigten til
stigende arbejdsløshed.
Den lave oliepris rammer hårdt i Rus
land, som har en meget stor oliesektor og et
statsbudget, der er afhængigt af en oliepris
over 100 dollar.
Renten er sat kraftigt i vejret for at for
hindre kapitalflugt, inflationen er stærkt
stigende, da importvarerne er steget meget
i pris, og efterspørgslen af indenlandsk pro
ducerede varer er steget som følge af sank
tionerne. Væksten i Rusland forventes
derfor at blive negativ i 2015 med cirka 5
procent, hvilket uvægerligt betyder stærkt
stigende arbejdsløshed.
Der er stor risiko for intern uro og
demonstrationer, som, præsident Putin kan
frygte, vil udvikle sig, som vi så i Ukraine.
Det kan ske på trods af, at 85 procent af
befolkningen bakker op om Putin. En af de
metoder, Putin kan anvende for at dæmme
op for social uro, er at vedligeholde og
udbygge billedet af en omverden, der vil
Rusland det ondt. Men situationen er usta
bil, og det kan ikke udelukkes, at aktiviteten

IX

i det østlige Ukraine optrappes, og at der
kommer yderligere forsøg fra russisk side
på at markere sin magt over for vesten.
Formuepleje forventer mindst et par større
kortere eller længerevarende dyk på mere
end 7,5 procent i aktiemarkedet udløst
direkte eller indirekte af geopolitisk uro.
Men vi vil også se, at markedet i højere og
højere grad vil være i stand til at vænne sig
til det øgede niveau af geopolitisk uro. Den
langsigtede investor bør se gennem disse
forventede korrektioner og investere i
overensstemmelse med sin risikoprofil og
investeringshorisont.

Europæiske high yield og emerging markets-virksomhedsobligationer vil give bedre afkast end
emerging markets-statsobligationer
Geopolitiske kriser koblet sammen med
store udsving på råvarepriserne udløste
gevaldige udsving blandt emerging mar
kets-virksomhedsobligationer i 2014.
Resultatet er, at både europæiske og emer
ging markets high yield-virksomheds
obligationer aktuelt fremstår billige i for
hold til emerging markets-statsobligationer.
Derfor er situationen ved indgangen til
2015, at high yield europæiske og emerging
market-virksomhedsobligationer målt på
rente- og kreditspreads ser attraktive ud i
forhold til emerging markets-statsobligatio
ner, idet high yield-virksomhedsobliga
tioner er karakteriseret med en lavere
rentefølsomhed, en højere løbende kupon
betaling og en fortsat forventning til en lav
konkursrate i 2015.
Derfor mener Formuepleje, at europæi
ske high yield og emerging marketsvirksomhedsobligationer vil give bedre
afkast end emerging markets-statsobliga
tioner. Dog er omhyggelig udvælgelse og
analyse altafgørende for en tilfredsstillende
performance.

X

Sådan gik det...

5 ud af 10 rigtige – dog én uafgjort
I: Europæisk vækst fortsætter i
slæbesporet, men væksten stiger i
USA. Rigtigt
Prognoserne for væksten i Europa viser et niveau om
kring 0,8 procent i 2014, hvor vi forudsagde cirka 0,5
procent. I USA viser prognoserne cirka 2,2 procent,
hvor vi estimerede en vækst på omkring 2 procent.

II: Der vil være højere volatilitet på
værdipapir- og valutamarkederne
sammenlignet med 2013. Rigtigt
Der var højere volatilitet udløst af geopolitisk uro, men at
uroen skulle komme fra en konflikt mellem Ukraine
og Rusland, havde Formuepleje ikke forudset. De globale
aktier tog et par mindre dyk i løbet af det tidlige forår,
endnu et i begyndelsen af august og igen et lidt større
i oktober.

III: Råvarer stiger i takt med tiltagende
vækst, men olieprisen falder til under
100 dollar pr. tønde. Uafgjort
Råvarer faldt faktisk som følge af de fortsatte vækst
udfordringer. Guld og sølv faldt. Formuepleje fik ret
med hensyn til olieprisen, som dog faldt betydeligt
mere end forventet.
IV: Den korte rente forbliver lav.
Ingen rentestigning fra ECB og FED.
Rigtigt
Der kom ingen rentestigninger fra hverken ECB eller
FED. Faktisk sænkede ECB styringsrenten yderligere.
FED tilendebragte planmæssigt sit obligationsopkøbs
program i efteråret uden at ændre renten.

V: Renten på langtløbende
obligationer stiger globalt – og cirka
1 procentpoint i Danmark. Forkert
Over året faldt renten som følge af fortsatte vækst
udfordringer i Europa. Den lange danske rente målt
som den tiårige statsrente faldt 1,4 procentpoint til
0,85 procent.

VI: Virksomhedsobligationer
forbliver uinteressante som
investeringsmulighed ved
indgangen til 2015. Forkert
Det overraskende store rentefald i løbet af 2014 har
gjort, at investment grade-virksomhedsobligationer
har givet et afkast på over 7 procent.

VII: Kursen på den amerikanske
dollar kommer op over 6 kroner.
Rigtigt
Trukket af den amerikanske vækst og påvirkning fra den
stærkt faldende oliepris steg dollaren til 6,17 kroner ved
udgangen af året.

VIII: Globale aktier stiger 10-20
procent, men der vil være segmenter
af aktiemarkedet, der vil falde. Rigtigt
Målt i danske kroner er globale aktier steget 18,5
procent, hvor især russiske og østeuropæiske aktier
er faldet.
IX: Emerging market-aktierne stiger
mere end de globale aktier. Forkert
Målt i danske kroner er indekset for emerging marketsaktier steget 11 procent, mens det globale indeks er
steget 18,5 procent.
X: Russiske aktier stiger mere end
emerging market-aktierne. Forkert
Målt i danske kroner er det brede russiske aktieindeks
i løbet af året faldet 38 procent, hvor emerging marketaktier er steget 11 procent.
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Aktiemotor

Formueplejes aktiemotor

vinder på det lange sigt

Formueplejes investorer har investeret mere end 12 milliarder
kroner i globale aktier, hvor udvælgelsen af selskaberne foretages i
samarbejde med CPH Capital Fondsmæglerselskab. Teamet har over
de seneste tre år leveret et merafkast, der betyder, at aktieporteføljen
indtager en andenplads blandt de 55 tilsvarende danske afdelinger.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Hvad vil du helst investere i? Et selskab, der har
underskud på driften og ikke udlodder udbytte,
men hvor aktien kursmæssigt hurtigt nok skyder
i vejret som følge af forventninger omkring selska
bets fremtidige og måske endda overvurderede
indtjeningsmuligheder? Eller et selskab, der har
et stærkt kapitalgrundlag, stabil og stigende indtje
ning, har vist indtjeningsstyrke i nedgangstider, har
gode produkter med stor brandværdi, udbetaler
solide udbytter og køber aktier tilbage? Måske er
du i tvivl. Formuepleje er ikke. Det første selskab
kunne være den amerikanske elbilproducent, Tesla.
Den anden kunne være det europæiske vin- og
spiritusfirma Diageo med mærkevarer som
blandt andre Smirnoff, Johnny Walker, Baileys og
Tanqueray. I 2014 er Tesla steget cirka 40 procent,
mens Diageo er faldet nogle få procent. Formue
plejes aktieportefølje er investeret i Diageo, men
ikke i Tesla. På den korte bane kan det målt på det
udeblevne merafkast se dumt ud, men på det lange
stræk er det Formueplejes klare forventning, at
investorerne vil være bedst tjent med den solide
og halvkedelige Diageo.
Eksemplerne viser, at aktier og aktiemarkedet i
perioder drives af forskellige faktorer. Der vil altid
være aktieår, hvor vækstaktier og risikobetonede
aktier er i vælten og stiger meget. Men der vil være
12
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flest af de andre år, hvor investorer vender sig mod
solide kvalitetsaktier. Der er altid forskellige strøm
ninger i finansmarkederne som for eksempel
IT-aktiernes himmelfart i starten af årtusindet.
Aktuelt ser vi, at aktier relateret til olieindustrien
falder som en sten i takt med den faldende oliepris.
”I 2014 har fokus ikke været på solide kvalitets
aktier, men i stedet har vi set, at visse vækstaktier
og aktier med et tyndt kapital- og indtjeningsgrund
lag baseret på høje fremtidige indtjeningsforvent
ninger er steget mere, end de fundamentale forhold
umiddelbart bør berettige til. Kursstigningerne har
i 2014 i højere grad været drevet af faldende risiko
aversion og jagt på afkast. Men det vil også være
den type aktier, der nemt kan falde hurtigt.
Formuepleje har derimod holdt fast i lidt kedelige
og undervurderede kvalitetsaktier med et godt
langsigtet potentiale,” siger aktiestrateg Otto
Friedrichsen.
Kvalitet lønner sig på langt sigt
Som langsigtet investor har Formuepleje påtaget sig
den vigtige og tillidskrævende opgave at investere
mere end 12.000 investorers penge. Investorerne
har valgt Formuepleje, fordi vi arbejder benhårdt
for at bevare og øge deres formuer og levere et
attraktivt risikojusteret afkast.

>>

Formue // 1. kvartal 2015

13

Aktiemotor

Det var adm. direktør Niels B. Thuesen, der
som investeringsdirektør for 25 år siden
udviklede den særlige aktiestrategi, der
som et centralt element kun investerede i
undervurderede selskaber ud fra en lang
sigtet vurdering, stor risikospredning, samt
lav omsætningshastighed. Strategien har
over en lang årrække bevist et merafkast
samt bedre formuebevarelse ved store fald
i aktiemarkedet.

Adm. direktør Niels B. Thuesen, Formuepleje Gruppen

Aktieinvesteringerne i Formueplejes investeringsløsnin
ger er på langt sigt utvivlsomt bedst tjent med at være
investeret i verdens bedste kvalitetsaktier til attraktive
priser. Hvis kvaliteten af aktieudvælgelsen er i top, vil
det i langt de fleste investeringsår medføre et attraktivt
merafkast. Men der vil altid være år, hvor det går knap så
godt, og hvor strømningerne på aktiemarkedet går andre
veje. Aktiestrategien varetages i dag af Formueplejes tid
ligere aktieteam i selskabet CPH Capital Fondsmægler
selskab, der er ejet af AllianceBernstein. I de mere end ti
år, hvor teamet har arbejdet med denne strategi, har den
underperformet i 2009 og 2014. Men ser man over hele
perioden, har teamet leveret et akkumuleret merafkast
på over 50 procent. Ved udgangen af 2014 lå CPH Capital
Globale Aktier på en andenplads blandt de danske Large
Cap Blend-investeringsforeninger på det danske marked
– målt over de seneste tre år.
Det årlige gennemsnitlige afkast de seneste tre år
udgør 18,3 procent. Det er 3,4 procentpoint bedre end
gennemsnittet af de 55 danske fonde, der er i kategorien.
Afdelingen har de maksimale fem stjerner hos Morningstar.
Aktieudvælgelsen
CPH Capitals metode til udvælgelse af aktier er grundlagt
helt tilbage i 1990 af Formueplejes nuværende admini
strerende direktør, Niels B. Thuesen, i hans tid som
investeringsdirektør. De centrale medarbejdere hos CPH
Capital Fondsmæglerselskab ledes af David Dalgas og
har arbejdet sammen i mere end ti år. Investerings
processerne og værktøjerne finjusteres hele tiden,
14
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men den grundlæggende metode er den samme. Kort
beskrevet er Formueplejes aktiemotor en global
aktieportefølje med 50-60 aktier, der er konstrueret på
en måde, så porteføljen risikomæssigt følger det brede
verdensindeks.
Men i stedet for at tage de samme aktier som i indekset,
udvælges de aktier, som aktuelt bedømmes at være
undervurderede, nøje. Det vil sige, at porteføljemanagerne
meget omhyggeligt analyserer de pågældende selskaber
og vurderer den værdi, som aktien på langt sigt potentielt
kan skabe til aktionærerne gennem indtjeningsstyrke,
optimering af kapitalstruktur, dygtig ledelse og salg af
produkter og/eller tjenester med høj brandværdi.
Potentielle aktier til porteføljen vælges for 70 procents
vedkommende af en computer, der trækker en række
nøgletal ud af en stor database med mere end 6.000
aktier. De mest attraktive aktier analyseres, virksomheden
besøges, og der laves en omfattende analyse af både
selskabet og dets konkurrenter.
Alt bliver dokumenteret, og investeringen bliver til
sidst besluttet af CPH Capitals Investment Board. Denne
udvælgelse har til formål at sikre, at der vælges aktier,
der – hvis aktien indfrier sit potentiale – kan bidrage til
merkast. Risikomæssigt adskiller porteføljens egenskaber
sig fra andre, for selvom porteføljen har overvejende
samme risiko som verdensmarkedetsindekset, betyder
investeringen i kvalitetsaktier, at porteføljen i tider
med store kursfald historisk har performet bedre end
det brede indeks. Samtidig har aktiestrategien bevist,
at den i gennemsnit leverer et merafkast i forhold til

Investeringsdirektør David Dalgas, CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S

verdensaktieindekset – også når aktierne generelt stiger.
Strategien passer perfekt til Formueplejes ambition om
at bevare og øge formuer.

Sådan køber du aktiestrategien
Alle Formueplejes investeringsprodukter med globale
aktier er investeret i den samme portefølje.
Investorer, der ønsker at investere rent i CPH Capitals
globale aktiestrategi, kan enten gøre det via afdelingen
LimiTTellus, der er akkumulerende og dermed lagerbeskattet, eller via den realisationsbeskattede afdeling
CPH Capital Globale Aktier. Begge er noteret på børsen
i Danmark. Kontakt Formuepleje, hvis du vil vide mere
eller ønsker at handle.

”Porteføljemanagerne analyserer
de pågældende selskaber og
vurderer den langsigtede værdi,
som aktierne potentielt kan
skabe til ejerne gennem
indtjeningsstyrke, optimering
af kapitalstruktur, dygtig ledelse
og salg af produkter med høj
brandværdi.”

Indre værdi

Eksempel på, at aktiemotoren fra 1. maj
2013 til 1. juli 2013 i en periode med generelt
kursfald leverede merperformance
Som det fremgår af graferne, oplevede de globale aktie
markeder et dyk i maj og juni 2013 som følge af en udmelding
fra den amerikanske centralbank om, at den i 2014 ville
reducere støtteopkøbene af obligationer.
CPH Capital Globale Aktier, reagerede ved at falde mindre
end det brede globale indeks.
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Investorportræt

I dette nummer af Magasinet FORMUE bringer vi tre portrætter af nogle af vores langsigtede investorer.
På de følgende sider kan du læse om deres oplevelser med Formuepleje gennem tiden – på både godt og ondt.

Det handler IKKE kun om penge
Der er sket meget, siden Anders Refslund lavede sin første
investering i Formuepleje Safe i 1988. Investeringen er
vokset, og det samme er Formuepleje. Men selvom der
er kommet nye kræfter til, og tiderne har ændret sig, er
tilliden og det gode forhold stadig det samme.
Af Katrine Sigvardt, journalist, Formuepleje // katrine.sigvardt@formuepleje.dk

Anders Refslund havde været landmand i
Baseret på tillid
22 år, da han begyndte at undersøge mulig
Efter et møde med en af stifterne, Erik Møller, i
hederne for at placere sine penge andre steder
1988 valgte Anders Refslund som en af de før
end på en almindelig bankkonto til en lav
ste nogensinde at investere i Formuepleje Safe.
rente. Og mulighederne var mange.
Konceptet og investeringsstrategien var ander
Han rejste landet rundt for at holde møder
ledes end det, han var stødt på andre steder, og
med firmaer og banker, der præsenterede ham
han kunne godt lide tanken om at geare forsig
for deres forskellige investeringsforeninger og
tigt gennem et aktieselskab, uden at det øgede
koncepter. Men hos bankerne følte Anders
risikoen. Men der var også en anden grund.
Refslund sig som én i mængden i en kæmpe
Anders Refslund troede nemlig ikke bare på
pengemaskine, og selvom
konceptet. Han troede også
han kunne mærke, hvor
på de mennesker, der stod
I bankerne følte Anders bag. Helt fra begyndelsen
gerne folk ville have fingre
i hans penge, følte han sig
havde han tillid til stifterne
Refslund sig som én i
aldrig rigtigt tryg ved at
Erik Møller og Claus Hom
mængden
i
en
kæmpe
overlade sine midler i
melhoff, og selvom investe
deres hænder.
ringen startede i det små,
pengemaskine.
”Mange af dem var jo
gik der ikke længe,
nogle direkte banditter.
før Anders Refslund og
Jeg glemmer aldrig ét bestemt firma. De solgte
hans familie satte flere og flere penge i For
diamanter eller hvad pokker det nu var, og man
muepleje i takt med, at antallet af Formue
kunne tjene styrtende med penge på det. Det
plejeselskaber voksede.
lød helt vildt, men der gik heller ikke mere end
”Inden krisen kom i 2008, var vi i samtlige
et par år, før de gik nedenom og hjem. Der var
selskaber, og på det tidspunkt var Formuepleje
så mange sidegadevekselerer dengang. Det var
stadig så lille, at alle kendte hinanden. Det var
det rene galimatias,” fortæller Anders
hyggeligt, fordi vi både havde personlige relati
Refslund, mens han ler og ryster let på hovedet.
oner til vores rådgivere og de andre aktionærer.
I sidste ende var det en simpel annonce for
Vi var nærmest som en stor familie. Alle kendte
Formuepleje i landbrugsavisen Landsbladet,
alle, fordi vi var sammen om det hele,” forklarer
der vakte hans interesse og markerede begyn
Anders Refslund om sin tid som investor.
delsen på et samarbejde, der indtil videre har
Inden længe var båndet mellem Anders
varet i snart 27 år.
Refslund og Formuepleje blevet så stærkt,
16
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”

Hvis ikke vi var gået med i Formuepleje
i sin tid, er jeg sikker på, at vores liv
havde set anderledes ud i dag.
Anders Refslund

at han havde placeret hele sin pension og
alle familiens øvrige frie midler i Formue
plejeselskaberne.
”Jeg vidste godt, at det var mange penge
at lægge i samme kurv, og det ved jeg sådan
set stadigvæk, men det gør man jo også
kun, hvis man har tillid til, at der bliver
passet på dem.”

Panik under finanskrisen
Anders Refslund har altid haft det godt med
sin investering. Han har altid følt sig tryg,
men da finanskrisen brød ud i 2008, blev
han alligevel nervøs:
”Jeg sad i Spanien på det tidspunkt og
kunne intet stille op, så jeg gik i panik og
ringede til Claus (Hommelhoff, red.) – ikke
midt om natten, men næsten da. Alle de
andre kriser har været vand ved siden
af finanskrisen i 2008. Den var slem,”
fortæller Anders Refslund.
Men det var også i de hårde tider, at
det tætte forhold mellem Anders Refslund
og Formuepleje virkelig viste sit værd. Ud
over at have jævnlig kontakt med Formue
pleje fik han lagt sine investeringer om i så
god tid, at konsekvenserne af krisen ikke
blev så voldsomme for ham, som de blev
for andre.

”Der var nogle, der mistede rigtig meget –
ikke kun i Formuepleje – og det var ved
at tage livet af dem,” siger Anders Refslund
og fortæller, at han fjernede noget af
risikoen ved sin investering ved blandt
andet at vælge sine aktier i Formuepleje
Penta fra.
Han kan slet ikke genkende det billede
af Formuepleje, som han af og til støder på,
i banken.
”Ifølge banken er det meget usikkert at
være investeret i Formuepleje, men nu har
jeg været med så længe og oplevet flere
op- og nedture. Hver gang er jeg da blevet
nervøs, men gang på gang har jeg også set,
at Formuepleje har formået at komme
tilbage igen som før,” siger han.
Det hyggelige Formuepleje
På et punkt har Formuepleje dog ændret
sig. Siden Safe kom til verden i 1988, er
Formuepleje vokset fra en lille virksomhed
med omkring 40 aktionærer til en kapital
forvalter af beløb i milliardklassen. Anders
Refslund har været med hele vejen, og der
for har han også oplevet de forandringer,
der er sket i organisationen, på tæt hold.
For med en mere professionel ledelse
og en investorkreds på godt 12.000 er

Formuepleje ikke længere lige så hyggeligt,
som det har været:
”Det handler ikke altid kun om penge.
Penge er vigtige, men de betyder ikke alt.
Den personlige kontakt har også en værdi,
og det var altså hyggeligt dengang, hvor alle
kendte alle. Det er selvfølgelig sværere nu,
hvor Formuepleje er blevet så stor.”
Men selvom han godt kan savne hyggen,
har han aldrig fortrudt sin beslutning om at
investere i Formuepleje:
”Jeg er ikke i tvivl om, at den nye ledelse,
der er kommet til, er meget dygtig, og jeg
må da også sige, at vi har fået oparbejdet
en formue ved at følge Formueplejes inve
steringsstrategi. Mange i bankerne handler
i tide og utide. Formueplejes strategi har
hele tiden været at handle så lidt som
muligt og holde sig til nogle stabile papirer.
Og det har været en succes,” siger han
og tilføjer:
”Hvis ikke vi var gået med i Formuepleje
i sin tid, er jeg sikker på, at vores liv havde
set anderledes ud i dag. Man kan sammen
ligne det med historien om avisbuddet, der
endte som millionær. For mig var det bare
beslutningen om at købe Formuepleje
aktier, der gjorde mig til millionær. Det gik
ikke hurtigt, men jeg blev det.”
Formue // 1. kvartal 2015
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Investering skal være langsigtet
Det var et ønske om et højere afkast, end banken kunne
levere, der i 2006 fik Jesper Saabye til at investere i
Formueplejeselskaberne. På grund af en langsigtet
investeringsstrategi er det høje afkast i dag i hus, men inden
det blev en realitet, ramte finanskrisen. Og den slog hårdt.

Af Katrine Sigvardt, journalist, Formuepleje // katrine.sigvardt@formuepleje.dk

”En af de største
grunde til, at jeg
er blevet som
investor er helt klart,
at Formuepleje
har lavet sin risiko
styring meget
skarpere, så man ikke
igen løber ind i så
store problemer, som
man gjorde i 2008.”

Der er altid usikkerhed forbundet med enhver
investering. Man kan forsøge at minimere
risikoen og tage en række forholdsregler
baseret på indgående viden og erfaring fra den
finansielle verden. Men det høje afkast er
aldrig en selvfølge.
Der er ingen garantier, og derfor er det op
til den enkelte investor at beslutte, hvor stor
en risiko man har lyst til at løbe.
I 2006 tog Jesper Saabye en risiko. Han
investerede hele sin (og sin kones) pensions
opsparing i blandt andet Formuepleje Penta,
fordi potentialet for et højt afkast var bedre
end i en bank eller et pensionsselskab. Han
accepterede risikoen, hvor han med 90 procent
sandsynlighed ikke ville miste mere end 25
procent af investeringen.
To år senere kollapsede den amerikanske
storbank Lehman Brothers. Finanskrisen brød
ud i lys lue, og Jesper Saabye befandt sig plud
selig i en situation, der lå langt fra det ”worst
case”-scenarie, nogen havde forestillet sig.
Det eneste, han kunne gøre, var at se til, mens
tabet på investeringen blev større og større for
til sidst at lande på 80 procent.
Men han solgte aldrig.

18
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Afkast på den lange bane
”Hvis jeg havde stået i en situation, hvor jeg
skulle bruge pengene, havde det selvfølgelig
været anderledes. Men det skulle jeg ikke.
Derfor tænkte jeg langsigtet og sagde til mig
selv, at ’det her skal nok komme op igen’. Så
lukkede jeg øjnene og lod være med at kigge på
kurserne i meget lang tid,” fortæller Jesper
Saabye og ler lidt, selvom han bestemt ikke syn
tes, der var noget at grine ad for otte år siden.
”Jeg var selvfølgelig ærgerlig, men jeg blev
aldrig grebet af panik,” fortæller han, og det
var der en grund til:
”Mit fokus har hele tiden været langsigtet.
Det er der, man virkelig kan se, at der sker
noget med afkastet. I dag har jeg vundet det
hele tilbage og mere til, men havde jeg valgt at
realisere – måske da tabet var 40 procent – så
havde jeg jo heller ikke været med på opturen,
som har været efterfølgende.”
Strammere risikostyring
En af grundene til, at det i 2008 gik, som det
gjorde, var, at en stor del af den optagede gæld
i de enkelte Formueplejeselskaber, som måtte
anvende gearing, var optaget i udenlandsk
valuta. Kursen på blandt andet schweizerfranc

”

Mit fokus har hele tiden været langsigtet.
I dag har jeg vundet det hele tilbage
og mere til, men havde jeg valgt at
realisere – så havde jeg jo heller ikke
været med på opturen.
Jesper Saabye

steg og øgede dermed gælden i selskaberne. Siden har
Formuepleje haft benhård fokus på risikostyring, og det
betyder blandt andet, at valutakursrisikoen er elimine
ret, idet Formueplejeforeningerne i dag kun må optage
lån, der er afdækket i euro eller danske kroner.
I løbet af sin karriere som selvstændig erhvervs
drivende har Jesper Saabye gennem tiden også af og til
truffet beslutninger, han i bagklogskabens klare lys har
fortrudt. Når det sker, er der kun ét at gøre:
”Vi lærer jo hver eneste dag, og det tager man med
sig videre, så vi forhåbentlig ikke foretager os de samme
fejltagelser igen.”
Af samme grund ville Jesper Saabye i dag også have
haft et helt andet forhold til Formuepleje og pengetabet
i 2008, hvis ikke det var for en meget afgørende faktor:
”En af de største grunde til, at jeg er blevet som
investor, er helt klart, at Formuepleje har lavet sin risiko
styring meget skarpere, så man ikke igen løber ind i så
store problemer, som man gjorde i 2008. Jeg har lagt
mine investeringer en smule om, men jeg er stadig inve
steret i Penta, fordi jeg føler, at risikoen er blevet sat ned.
Så hvorfor ikke tage opturen med, når den kommer?,”
siger Jesper Saabye.
Ikke som en bank
Det er dog ikke alle, der deler dette synspunkt, men
selvom Jesper Saabye ved flere lejligheder er blevet
rådet af blandt andet banker til at skille sig af med
sine investeringer i Formueplejeforeningerne, er det

ikke hans indtryk, at de er mere risikofyldte end
investeringsprodukter, han kan købe andre steder.
”Jeg har oplevet, at rådgivere har sagt, at jeg skulle gå
over i noget mere sikkert, men så har jeg fortalt dem, at
jeg sover udmærket om natten, så det har jeg ikke tænkt
mig. Det viser sig jo også, at det har været en rigtig god
beslutning for mig at blive. Men igen, man skal tænke
langsigtet,” siger han med tryk på de sidste fire ord for
at understrege, at der ikke er nogen hurtige gevinster.
Netop fordi han som en del af sin personlige investe
ringsstrategi har forsøgt at sprede sine investeringer og
dermed risikoen, har han også midler i andre investe
ringsforeninger, selskaber og banker. Under finanskrisen
blev det klart, at selvom der er forskel på Formuepleje
og andre kapitalforvaltere, kunne man hverken se det på
afkastet eller risikoen:
”Det er jo, fordi Formuepleje bliver betragtet som kon
kurrent til banken, men jeg har også investeringer i deres
afdelinger, og de gjorde det ikke bedre ud fra min inve
steringsprofil på det tidspunkt. De havde også en kæmpe
nedtur under finanskrisen,” fortæller han, men forskellen
på Formuepleje og bankerne er alligevel tydelig:
”Jeg har en aftale med bankerne, som også admini
strerer et pænt stort beløb for mig. De køber og sælger
for mig, og deres rådgivning er bestemt også professio
nel, men jeg oplever ikke, at de har lige så stor indsigt.
Mit forhold til Formuepleje er mere som et venskab, og
selvom I tjener penge på mig, tjener jeg forhåbentlig også
penge på jer,” siger han og griner.
Formue // 1. kvartal 2015
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Uafhængig rådgivning
på mine præmisser
Før i tiden gik Hans Berendtsen til banken, når han havde brug
for økonomiske råd og vejledning. Gennem adskillige år har
Formuepleje dog i stadigt større omfang overtaget rollen som
finansiel sparringspartner, og det gør i hans øjne Formuepleje
til meget mere end en traditionel kapitalforvalter.
Af Katrine Sigvardt, journalist, Formuepleje // katrine.sigvardt@formuepleje.dk

”Jeg bruger min
rådgiver i situationer,
hvor der er noget,
jeg er i tvivl om.
Det kan for eksempel
være noget med
beskatningen af mine
investeringer.”
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Som alle andre danskere er forhenværende
overlæge Hans Berendtsen kunde i en bank.
Han har netbank, forskellige konti og en
bankrådgiver, han sjældent taler med. Det er
der en grund til. For gennem de seneste år er
der sket en ændring i den måde, banken hen
vender sig til ham på.
”I takt med, at jeg har investeret mere og
mere i Formuepleje, er bankens interesse for
mig langsomt blevet mindre. Nu er jeg oven
i købet pensioneret, så når jeg en sjælden gang
bliver indbudt til et møde, hænger det oftest
sammen med, at de vil tale om pension,”
siger han.
Men selvom Hans Berendtsen er pensio
neret, er det ikke pensionsrelaterede tanker,
der optager ham i hverdagen. I stedet interes
serer han sig for mennesker, sin familie, øko
nomi, investering og aktuelle samfundsforhold
og -tendenser. Af samme grund bryder han sig
heller ikke om, når banken reducerer ham til
en kategori, putter ham i en kasse og går ud fra
at vide, hvad der interesserer ”folk som ham”
uden at tage hensyn til, hvem han er, og hvad
der betyder noget for ham.
”Jeg gør meget for at holde mig opdateret
via tv og avisernes finans- og erhvervssek
tioner. Det interesserer mig. Jeg er ikke penge
mand på nogen måde, men selvom jeg ikke har
det store indblik, forsøger jeg at følge godt
med, og det er Formuepleje blandt andet årsag
til, at jeg kan gøre,” forklarer han.

Personlig formuerådgiver
På grund af størrelsen af sin investering i
Formueplejeforeningerne er Hans Berendtsen
nemlig en af de investorer, der har mulighed
for gratis at benytte sig af de mange faglige
ressourcer og kompetencer, som Formuepleje
råder over. Han har en personlig formueråd
giver, der fungerer som økonomisk sparrings
partner og vejleder for ham og hans familie i
stort set alle privatøkonomiske forhold som
for eksempel skat, pension og investering.
”Jeg bruger min rådgiver i situationer,
hvor der er noget, jeg er i tvivl om. Det kan for
eksempel være noget med beskatningen af
mine investeringer. Det kan godt være lidt
kompliceret, men selvom det er mit eget
ansvar, får jeg altid den vejledning, jeg skal
bruge, og det er en kolossal hjælp,” siger Hans
Berendtsen og tilføjer, at han altid oplever,
at rådgiverne tager sig tid til at sætte sig ind
i den enkelte investors konkrete behov og
interesser.
Af samme grund benytter Hans Berendtsen
sig også af rådgivningen i forbindelse med
investering og problematikker, der rækker
ud over Formueplejes egne produkter:
”Jeg har altid helt tydeligt indtryk af, at det
er min familie og mig, der bestemmer, hvad vi
skal tale om på vores møder,” siger han og for
tæller om en konkret episode, hvor rådgiveren
kastede et blik på Hans Berendtsens datters
investeringsportefølje.

”

Man skal ikke udelukkende basere
sine investeringer på de personer, der
forvalter dem, men det er vigtigt, at
man kan kende sig selv i det, de står
for. Og det kan jeg i Formuepleje.
Hans Berendtsen

Det resulterede både i en opdatering og en optimering af
hele porteføljen, der på det tidspunkt udover Formueple
jepapirer indeholdt mange A.P. Møller-aktier, som hun
havde arvet fra sin mors forældre.
”De aktier betød noget for hende. De havde høj affek
tionsværdi, men det blev klart for hende, at de udgjorde
for stor en del af den samlede portefølje,” siger Hans
Berendtsen og fortæller, hvordan rådgiveren gennemgik
hele porteføljen, inden han forklarede, hvorfor netop
disse værdipapirer var en torn i øjet på ham, og hvorfor
hun burde overveje at skille sig af med en del af dem.
”Det er det, jeg kalder rådgivning! Det var jo ikke for
at sælge Formueplejeprodukter. At det så bliver resul
tatet – det er noget andet. Men det var ikke derfor. Det
var simpelthen, fordi det var for risikabelt.”
Tillid og tryghed
Det er især i den type situationer, Hans Berendtsen
benytter sig af Formueplejes rådgivning, men derudover
ved han også, at han altid kan henvende sig og stille
spørgsmål, hvis der er noget, han gerne vil vide mere om
– både hvis der er tale om aktuelle ændringer i Formue
pleje Gruppen som for eksempel migreringsprocessen i
2014, eller hvis han har læst noget, han bare gerne vil
have et andet perspektiv på.
”Hvis der er noget, der undrer mig, kan jeg altid
spørge min rådgiver, og han betjener mig lige så længe,

jeg har spørgsmål eller lige så længe, han gerne vil
forklare mig noget. Og det gør han særdeles kompetent
og på en måde, hvor selv komplekse ting gøres forståe
lige,” fortæller Hans Berendtsen.
Og netop det personlige forhold til rådgiveren og til
Formuepleje i det hele taget kombineret med følelsen af,
at rådgivningen tager udgangspunkt i individuelle behov
og interesser, er afgørende for Hans Berendtsen.
”Man skal ikke udelukkende basere sine investeringer
på de personer, der forvalter dem, men det er vigtigt,
at man kan kende sig selv i det, de står for. Og det kan
jeg i Formuepleje. Jeg oplever stor hæderlighed hos de
mennesker, jeg har med at gøre, og det indgyder både
tillid og tryghed. Det finder jeg ikke på samme måde i
banken,” forklarer han.
”Det er sådan nogle ting, der gør forskellen. Vi er i
samme båd, og det skaber et unikt sammenhold. For mig
er dét tillidsvækkende. Yderligere er det jo sådan, at
Formuepleje selv investerer fuldstændig bredt i Formue
pleje-papirer, og det tror jeg ikke, jeg ville opleve, hvis
jeg gik ned i banken og spurgte dem, hvor meget de selv
har placeret i deres egne investeringsforeninger. Så tror
jeg nok, de ville pakke sammen,” siger han og tilføjer med
et smil:
”Det kan være, de også har Formuepleje uden at sige
det højt.”
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Merkur

– den stabiliserende hjørnesten
Formålet med at investere langsigtet er at opnå bedst muligt afkast i forhold til
risikoen. Den opdaterede strategi for Merkur betyder, at når Merkur indgår i
en større portefølje, kan investor bevare afkastpotentialet og reducere risikoen.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

For den langsigtede og påpasselige investor, der ønsker
at opnå størst muligt afkast af sin portefølje til den lavest
mulige risiko, er investering i Formuepleje Merkur det
oplagte tilvalg. Det skyldes, at Merkur har nogle helt
specielle afkast- og risikoegenskaber, der sammen med
en almindelig portefølje enten kan bevare afkastpoten
tialet og reducere risikoen eller øge afkastpotentialet ved
samme risiko. Disse afkast- og risikoegenskaber skyldes,
at Merkur kommer til at investere i andet end alminde
lige aktier og obligationer, hvilket giver en særlig stor
spredningseffekt. Merkur virker derfor som en stabi
liserende hjørnesten i investors jagt på attraktivt
risikojusteret afkast.
De 4 søjler
Formuepleje Merkur investerer overordnet inden
for fire områder:

1. Markedsuafhængig – alternative produkter
Vægt: Maksimalt 50 procent af porteføljen.
Fællesbetegnelsen er investering i aktivklasser, der
ikke kan sammenlignes med traditionelle værdipapi
rer, og som derfor har anderledes afkast- og risiko
egenskaber. For eksempel kan Merkur investere i
særlige fonde med forsikringsrisici, inden for livs-,
skades- og genforsikring.
2. Alfa-strategier
Vægt: Maksimalt 50 procent af porteføljen. I denne
del af strategien investeres i en porteføljemanagers
evne til at levere merafkast, for eksempel i forhold til
et aktieindeks. Disse investeringer vil således ikke
være forbundet med nogen markedsrisiko, men
derimod kun med en risiko i forhold til, hvorvidt
porteføljemanageren er i stand til at klare sig bedre
end indekset eller ej.
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Baggrund
Formuepleje Merkur har 16 år på bagen og er i sammen
ligning med de øvrige Formueplejeforeninger helt sin
egen. Indtil foråret 2014 investerede Merkur i de nu
afnoterede Formueplejeselskaber, men siden da er strate
gien blevet tilpasset, uden at det er gået ud over de sær
lige risikoegenskaber og det attraktive afkastpotentiale.
Investorerne er blevet orienteret om disse ændringer, der
konkret betyder, at investeringsstrategien nu fordeles på
fire søjler, som indbydes har helt forskellige afkast- og
risikoegenskaber. Det betyder samlet set, at Merkur ikke
svinger i takt med aktier og obligationer. Og det er netop
denne asynkrone risikoegenskab, der gør Merkur speciel.
3. Markedsimperfektioner
Vægt: Maksimalt 20 procent af porteføljen. Formue
plejes indsigt i udviklingen på finansielle markeder
betyder, at vi ind imellem støder på skævheder i pris
sætningen af forskellige typer af værdipapirer, som, vi
forventer, vil udligne sig over tid. Det kan for eksempel
være at købe børsnoterede likvide investeringsfor
eninger og selskaber, som handles til under indre
værdi på børsen. Før eller siden vil den underliggende
værdi afspejle sig i børskursen.
4. Opportunisme
Vægt: Maksimalt 20 procent af porteføljen. Denne del
minder lidt om ovenstående (punkt 3), men vil typisk
være mere kortsigtet. Der opstår af og til kortsigtede
gevinstmuligheder ved at deltage i positioner i finan
sielle aktiver i markedet, når virksomheder laver
transaktioner. Ofte sker dette, når selskaber gennem
fører kapitaludvidelser, køber konkurrenter eller
fokuserer forretningen ved at skille sig af med et
datterselskab. Forståelse af transaktionen og en afvej
ning af afkast og risiko er dog afgørende for succes.

Mellem
obligationer
20%

Aktier 20%

Penta 20%

Illustration af Merkurs unikke porteføljeegenskaber
Merkur 20%

For at tydeliggøre og illustrere de særlige afkast- og risikoegen
netop at vise, hvordan Merkur kan forbedre en given portefølje.
skaber, som Merkur kan tilføre en portefølje, har vi udarbejdet toSafe 20% Ønsker du som investor at høre mere om, hvordan Merkur
modeleksempler. Det skal understreges, at der for eksemplets
kan forbedre din portefølje, anbefaler Formuepleje altid, at du
skyld er tale om fortegnede porteføljeændringer, der har til formål
kontakter en rådgiver hos Formuepleje.

Eksempel 1: Uændret forventede afkast, mens risikoen sænkes
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I dette eksempel reduceres Penta og beholdningen af mellemlangeSafe 20% tøj beregner, at det forventede afkast forbliver det samme som før,
obligationer til gavn for Merkur. Formueplejes formueanalyseværk
mens risikoen reduceres fra ”Over middel” til ”Middel”.
Penta 30%
Eksempel 2: Højere forventet afkast, mens risikoen er lidt mindre
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I dette eksempel sælges Safe og beholdningen af Penta fordobles.
Da det forventede afkast i Safe er mindre end for Penta, men i øvrigt
Penta 60%

0,78

Worst case 3 år/95% sandsynlighed

-5,7%

Risikovurdering

Middel

svinger i samme takt som Penta, kan det forventede afkast øges ved
at introducere Merkur i porteføljen som et stabiliserende element.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. De viste porteføljer har alene til formål at vise Merkurs egenskaber og kan ikke betragtes som en opfordring om eller
anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte eksempler kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning, idet Formuepleje altid henviser til individuel
investeringsrådgivning af en certificeret rådgiver.
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Europa

– set fra Centralbanken
Når Formueplejes obligationsteam kigger ind i 2015, er der
to vigtige faktorer, man skal være opmærksom på: Hvilke
tiltag kommer ECB med? Og hvad forventer rentemarkedet?
Den rigtige analyse og de rigtige konklusioner er afgørende
for et tilfredsstillende obligationsafkast i 2015.
Af René Rømer, CFA, senior kapitalforvalter, Formuepleje // rene.roemer@formuepleje.dk

En meget vigtig del af Formueplejes obligationsstrategi over de seneste firefem år har været en forventning om, at de korte renter ville blive sat ned til
0 procent og derefter forblive lave i en lang periode. Gradvist har strategien
vist sit værd, og i løbet af 2014 så man for første gang nogensinde negative
renter fra Den Europæiske Centralbank (ECB). Men når nu renterne er så
lave, at de ser ud til ikke at kunne falde mere (se figur 1), må man som porte
føljemanager spørge sig selv: ”Er der mere at komme efter, eller skal strate
gien ændres?”
For at besvare det spørgsmål skal man analysere to faktorer:

1. Hvilke tiltag kommer ECB med i den kommende tid? Den korte ende af
rentekurven bliver i høj grad styret af centralbanken, og det er derfor
altafgørende at lave den rette analyse af Draghi & Co. i ECB.

2. Hvad forventer markedet? Hvis man skal tjene penge på rentemarkederne,
er det nødvendigt at sammenholde sine renteforventninger med marke
dets forventninger. Der kan være tilfælde, hvor man faktisk skal eje obli
gationer på trods af forventede rentestigninger, så længe markedet bare
forventer endnu større rentestigninger.
5-ÅRIG DANSK RENTE
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Præsidenten for Den Europæiske Centralbank, Mario Draghi
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Den billige kredit spredte sig ikke til de små og mellemstore virksomheder, der overalt i Europa
– men især i Sydeuropa – havde meget svært ved at få lov til at låne penge i banken.

Et dystert udsyn
Når Draghi og vi andre ser ud over den europæiske øko
nomi, er det svært at bevare optimismen. Europa er fort
sat kraftigt forgældet oven på 2000’erne, hvor kreditten
flød i en lind strøm. Demografien forværres år efter år,
således at færre og færre i den arbejdsdygtige alder skal
forsørge flere og flere unge og ældre. Og økonomierne i
visse dele af specielt Sydeuropa er notorisk ikke-konkur
rencedygtige.
Effekten er en industriproduktion, der fortsat er
lavere, end den var i 2009, stadig store underskud på de
nationale budgetter og en arbejdsløshed, der må betegnes
som skuffende høj sammenlignet med for eksempel USA
og Japan, som det fremgår af grafen nedenfor. Alt i alt er
poserne under Mario Draghis øjne fuldt forståelige.
ARBEJDSLØSHED
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Kuren er…
Europa er altså ikke, hvor Europa helst skulle være. Især
ikke for en centralbankchef, der har ét primært mål, som
han bliver bedømt på – nemlig om inflationen i Eurozonen
er ”under, men tæt på 2 procent”. Lavvækst er nemlig
typisk lig med lav inflation, og som det fremgår af hosstå
ende graf, er dette også tilfældet i dag i Europa. Faktisk er
det i dag mere end ti år siden, at kerneinflationen i Euro
zonen oversteg 2 procent. Ligeledes bekymrende er det, at
markedets inflationsforventninger er faldet til det laveste
niveau nogensinde, og markedet derved udtrykker sin
26
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manglende tiltro til, at ECB er i stand til at leve op til sin
inflationsmålsætning. Kuren mod de økonomiske proble
mer og dermed også den lave inflation har de forskellige
medlemmer af ECB kommunikeret vidt og bredt. Europa
lider af ”manglende efterspørgsel”, og kuren er derfor at
skabe efterspørgsel med de værktøjer, der nu engang er
til rådighed.

Politisk hårknude
Det oftest anvendte værktøj til at skabe øget efterspørgsel
er at øge det offentlige forbrug (finanspolitisk). Det har
den fordel, at det kan ske meget hurtigt for eksempel via
flere offentligt ansatte, og det har yderligere den teore
tiske fordel, at den øgede efterspørgsel nemt kan fjernes
igen, når den ikke længere er nødvendig (via fyringer).
I praksis har det dog vist sig svært at stramme op i de
gode tider. Og netop hér ligger årsagen til, at finanspoli
tikken ikke kan anvendes til at skabe øget efterspørgsel i
Europa. Inden finanskrisen opbyggede en lang række
lande nemlig store finanspolitiske gældsposter, der gør,
at Tyskland og de øvrige nordeuropæiske lande forhin
drer disse lande i at øge de nuværende underskud. Sam
tidig har Tyskland og de nordeuropæiske lande besluttet
sig for i højere grad at sætte tæring efter næring. En
markant forøgelse af efterspørgslen ad finanspolitisk
vej ligner derfor en umulighed på den korte horisont.

Med den nyligt offentliggjorte Juncker-plan, har man aktivt forsøgt at lokke private penge (pensionskasser med flere)
til at investere i infrastrukturprojekter over hele Europa. Infrastrukturprojekter (for eksempel tunneller og broer) er
dog ikke noget, der kan sparkes i gang hurtigt, så det er ganske givet ikke noget, ECB har alt for store forhåbninger til.

Det er i det lys, man skal se den nyligt offentliggjorte
Juncker-plan, hvor man aktivt forsøger at lokke private
penge (pensionskasser med flere) til at investere i infra
strukturprojekter over hele Europa. Infrastrukturprojek
ter (for eksempel tunneller og broer) er dog ikke noget,
der kan sparkes i gang hurtigt, så det er ganske givet
ikke noget, ECB har alt for store forhåbninger til.

Indirekte adgang
Alle vender sig derfor mod Draghi og ECB med forhåb
ningerne om at finde en løsning på Europas problemer.
For mens det værktøj, der beslutter, hvem der skal bruge
penge (finanspolitik), altså ikke er løsningen, så er det
værktøj, der bestemmer, hvem der kan låne penge og til
hvilken pris (pengepolitik), i høj grad i Draghis hænder.
Årsagen til, at jeg anvender udtrykket ”i høj grad” og
ikke ”fuldstændig” er, at kreditgivningen i Europa i høj
grad går gennem banksektoren (80 procent af alt kredit),
hvilket står i modsætning til situationen i for eksempel
USA, hvor det tilsvarende tal er cirka 20 procent. ECB er
altså afhængig af banksektoren som mellemmand, når
kreditten skal sendes ud i samfundsøkonomien, hvor
den forhåbentlig kan skabe arbejdspladser og jobs.

Billige penge
ECB har allerede været i gang ad flere omgange med at
sikre, at kreditten flyder. Første skridt har været det tra
ditionelle, hvor renten sættes ned. Dette håndtag er i dag
blevet presset så langt i bund, at de korte markedsrenter
for euro er negative.
Derudover har man oversvømmet banksektoren med
billige penge ved at tilbyde bankerne at låne penge fra
ECB til en lav rente i lang tid. Første omgang med denne
medicin foregik i 2011, hvor formålet var at bringe stats
renterne ned, således at især de sydeuropæiske lande
kunne finansiere sig til fordelagtige renter. Tiltaget lykke
des, og det er for eksempel derfor, at spanske statsrenter i
dag er lavere end tilsvarende amerikanske og britiske.
Det viste sig dog hurtigt, at den billige kredit ikke spredte

sig til de små og mellemstore virksomheder, der overalt i
Europa – men især i Sydeuropa – havde meget svært
ved at få lov til at låne penge i banken. Og det er et stort
problem, når langt den største del af jobskabelsen finder
sted i netop denne type virksomheder.
Mens ECB har været i stand til at skabe lave renter
på alle obligationsmarkeder (for eksempel via opkøb
af realkreditobligationer), mangler centralbanken
fortsat at finde den rette kur mod kredittørken hos
de virksomheder, der er for små til at udstede virksomhedsobligationer.
Blandt forsøgene, som vi fortsat mangler at se de fulde
effekter af, er bankstresstesten i efteråret 2014, der
skulle afsløre eventuelle skelletter i bankernes balancer
og derved undgå den japanske situation, hvor såkaldte
zombiebanker (banker uden reel egenkapital) holder
kreditgivningen på et minimum. Stresstesten led dog af
et troværdighedsproblem, da det ikke ville være muligt
at redde banksektoren, hvis der blev fundet for store tab,
hvorfor man kunne være sikker på, at det ikke skete.
Og det gjorde det heller ikke.
Hvad så nu?
Situationen er derfor alvorlig for ECB og Draghi, der ikke
kan se frem til hjælp fra andre end sig selv. Og med den
seneste udvikling i inflationen og inflationsforventnin
gerne er tiden også ved at løbe fra dem. Vi forventer der
for, at centralbanken i det nye år vil åbne op for endnu
flere tiltag og opkøb. Desværre vil effekten af disse tiltag
være lige så usikker som dem, man har lavet hidtil, fordi
man fortsat er afhængig af banksektoren til at viderefor
midle kreditten. Man vil dog gøre det alligevel, fordi det
måske vil virke…
Effekten på obligationsrenterne i Formueplejeporte
føljerne vil være, at de fortsat vil være lave og faldende i
den korte ende. Hvis man sammenholder det med mar
kedets forventninger, der faktisk går mod svagt stigende
renter, er der derfor god ræson i at fastholde strategien
med at købe korte danske realkreditobligationer.
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Amerikansk regimeskifte
på aktiemarkederne i 2015
Globale pengepolitiske forskelle vil i 2015 give forskellige veje
til afkastgenerering samt perioder med højere grad af nervøsitet
og usikkerhed, hvilket vi senest så i oktober 2014. Som aktieinvestor
skal man derfor vænne sig til et lavere aktieafkast, men med et
fortsat positivt bidrag fra den amerikanske dollar.
Af Otto Friedrichsen, aktiestrateg, Formuepleje // otto.friedrichsen@formuepleje.dk

Den økonomiske udvikling har gennem en længere
årrække været domineret af massive pengepolitiske sti
muli gennem centralbankens likviditetsudpumpninger.
Formuepleje har gennem 2014 argumenteret for, at de
amerikanske selskaber befandt sig i en overgangsperi
ode, hvor behovet for pengepolitiske stimuli blev stadigt
mindre. Perioden sluttede i 2014 ved, at den amerikan
ske centralbank helt stoppede med at opkøbe amerikan
ske stats- og realkreditobligationer. Dette betyder, at
amerikansk økonomi nu står på egne ben og skal træk
kes af fundamentale økonomiske forbedringer mere end
pengepolitiske tiltag. Afslutningen af overgangsperioden
betyder et regimeskifte i forhold til afkastgenereringen på
det amerikanske aktiemarked, samtidig med at den ame
rikanske pengepolitik må forventes at blive kontraktiv.
REGIMESKIFTE

2015

Tidligere har afkastet på amerikanske aktier primært
været trukket af to forhold. For det første har amerikan
ske virksomheder i udpræget grad tilpasset omkostnin
ger og effektiviseret driften i kølvandet på finanskrisen.
Den positive udvikling i indtjeningen er således sket
uden samme forbedring i efterspørgselskomponenterne
og omsætningen, hvorfor denne udvikling med de nuvæ
rende rekordhøje overskudsgrader må siges at være
tilendebragt.
For det andet har de pengepolitiske tiltag – primært
gennem kvantitative lempelser – øget investorernes for
ventninger til, at disse på et tidspunkt ville have en posi
tiv effekt på den amerikanske økonomi og derved også
på selskabernes indtjening genereret gennem efter
spørgsel og omsætning,
AKTIEAFKAST OG DOLLARUDVIKLING
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Note:
Multipelekspansion har tidligere betydet meget for aktiea�kastet (givet ved
MSCI World AC), mens dollareffekten har været begrænset.
Med begrænset luft til yderligere multipelekspansion samt en amerikansk
økonomi i fremgang, vil der fremadrettet være et større positivt valutabidrag
sammenlignet med 2012 og 2013, men et mindre aktiebidrag.
Kilde: Bloomberg, Formuepleje
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Forventningsopbygningen har betydet, at globale
investorer har været villige til at prisfastsætte amerikan
ske aktier dyrere på forventningen om dennes accelere
rende indtjening. Netop denne såkaldte multipelekspan
sion (aktier handles til højere kurser målt i forhold til
indtjeningen) har trukket aktieafkastet siden 2012 og
gjort, at amerikanske aktier ikke længere kan karakteriseres som værende billige.
I 2015 skal aktieafkastet derfor drives af fundamen
tale forbedringer i efterspørgslen, der forplanter sig til
virksomhederne gennem en bedring i omsætningen.
Med en rekordhøj overskudsgrad konverteres en meget
stor del af denne omsætning til indtjening. Dermed vil
indtjeningen være den primære drivkraft til det ameri
kanske aktieafkast. Da Formuepleje ikke forventer
samme positive effekt fra omkostningstilpasninger, effek
tiviseringer og pengepolitiske tiltag på det amerikanske
marked i 2015, skal man som investor alt andet lige
forvente et lavere afkast på aktier sammenlignet med
tidligere. At man så som dansk investor derudover kan
forvente sig en positiv valutaeffekt fra den amerikanske
dollar, kommer jeg tilbage til senere.

Kraftig divergens i global pengepolitik
Hvor USA er ”back to basics” med hensyn til afkastgene
reringen på det amerikanske aktiemarked, er situationen
anderledes i Europa og Japan. Japan har parallelt med
USA indført kvantitative lempelser i den japanske øko
nomi i et forsøg på at løfte økonomien ud af årtier med
lavvækst. Lempelserne har indtil videre haft en begræn
set effekt på økonomien, men også på både aktieafkast
og værdiansættelse.
I Europa har chefen for Den Europæiske Centralbank
(ECB), Mario Draghi, hen over efteråret 2014 kraftigt
indikeret, at man vil gøre, hvad der er nødvendigt for at
rette op på den faldende inflation og specielt de faldende
inflationsforventninger. Formuepleje forventer – ligesom
resten af markedet – at dette skal tolkes i retning af
opkøb af europæiske statsobligationer i starten af 2015.
Japan og forventeligt Europa har således bevæget sig
ind på den sti, USA blotlagde for år tilbage for at kick
starte vækst og inflation. Udfordringen er, at hvor USA er
uden pengepolitiske stimuli, men med en markant bedre
fundamental sundhedstilstand på både makro- og mikro
niveau, står Japan og Europa med nulvækst, pres på infla
tionen og selskaber, som fortsat effektiviserer i forsøget
på at finde indtjeningsvækst. Den markante forskel i
global pengepolitik vil i 2015 blive et centralt tema,
hvor investorerne skal placere deres penge. Formår de
amerikanske selskaber at profitere af den driftsmæssige
30
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positive udvikling, vi ser i amerikansk økonomi?
Og/eller formår centralbankerne i Japan og specielt
Europa at overraske de i markedet allerede høje forvent
ninger til omfanget af de pengepolitiske stimuli?

Olieprisfald og konsekvenser
af forskellig pengepolitik
Et naturligt resultat af den udprægede divergens i global
pengepolitik har været en kraftig stigning i dollarens
værdi over for både yen og euro. Dollaren er i 2014
steget med 13 procent over for yen og 12 procent over
for euro. Det betyder med andre ord, at hvor japanske
og europæiske selskaber med amerikansk eksportfokus
begunstiges af en svagere valuta, betyder det omvendt
også, at de amerikanske eksportselskaber i vid udstræk
ning betaler for den manglende konvergens i global pen
gepolitik gennem en stærkere dollar. Overordnet set er
USA en indenlandsk orienteret økonomi, men den ameri
kanske eksportmodvind vil få effekt i 2015.
Med en amerikansk centralbank, der må forventes
at hæve renten i 2015 som følge af de fortsatte økono
miske forbedringer, må man også fremadrettet kunne
forvente en styrkelse af dollaren over for yen og euro,
om end denne holdning er en af de mest udbredte i
finansmarkederne.
Pres på både europæisk og amerikansk olie siden
sommeren 2014 vurderes omvendt at få størst effekt i
USA. Dette skyldes, at dollarstyrkelsen relativt set gør
olien dyrere i Europa sammenlignet med USA.
UDVIKLING I OLIEPRISEN I LOKAL VALUTA
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Samlet set er olien faldet med henholdsvis 48 procent og
42 procent i 2014 og fungerer i realiteten som en finans
politisk lempelse. Den almindelige forbruger af energi
– enten gennem husopvarmning/køling, benzin, diesel
eller noget helt tredje – vil opleve et større rådigheds
beløb som følge af olieprisfaldet, samtidig med at energi
intensive virksomheder, herunder blandt andet frem
stillingssektoren og flyindustrien, vil opleve en omkost
ningsbesparelse, som alt andet lige må forventes at for
plante sig til indtjeningsvækst. Forhold, der på globalt
plan og i varierende omfang vil understøtte væksten.

Den globale aktieinvestor
har sat sig ud på stolekanten
Et amerikansk aktiemarked, som i højere grad end tid
ligere bliver trukket af virksomhedernes drift og indtje
ningsvækst, gør helt naturligt – modsat tidligere – at
investorer i det amerikanske aktiemarked i perioder vil
opleve større kursudsving. De seneste år har den ameri
kanske centralbank været en naturlig del af den direkte
og indirekte afkastgenerering på aktiemarkedet. Med
fjernelsen af denne faktor står amerikanske virksom
heder tilbage på egne ben afhængige af amerikanskeog globale forbrugere.
Dette vil, som det også var tilfældet i midten af oktober
2014, givetvis føre til situationer, hvor frygt og speku
lation dominerer sammenlignet med udviklingen i de
fundamentale forhold. Og med en centralbank, der ikke

længere er en fast bestanddel af det amerikanske obliga
tionsmarked, bør man som aktieinvestor derfor kunne
forvente en række situationer, hvor aktiemarkedet vil
blive udfordret. Formuepleje mener dog fortsat, at
aktier som aktivklasse er attraktiv både givet de funda
mentale forhold samt i det relative perspektiv, hvorfor
aktieandelen i Formueplejeforeningernes aktieportefølje
fortsat er maksimalt udnyttet inden for de givne investe
ringsrammer.
Det endegyldige bevis for den globale pengepolitiske
divergens vil være, når den amerikanske centralbank i
løbet af 2015 forventes at hæve den ledende rente.
Centralbanken hæver renten, fordi den økonomiske
udvikling er positiv, og at der som resultat heraf kan
registreres eller forventes inflationspres. Upåagtet af, at
rentestigninger kommer i kølvandet på høj økonomisk
aktivitet, har disse historisk haft en tendens til at øge
volatiliteten i aktiemarkedet, hvilket givetvis også vil
blive tilfældet i 2015. Set over en længere horisont og
ved begrænsede strukturelle skift i renteniveauet, synes
det dog fortsat muligt at generere et fornuftigt aktie
afkast (Se magasinet FORMUE nr. 4 2013, ”Stigende
renter stopper ikke nødvendigvis aktiefesten).

Fortsat positiv på aktier, men forvent lavere
afkast sammenlignet med tidligere
2015 bliver et aktieår, hvor store pengepolitiske forskelle
vil dominere agendaen. Forskelle, der er opstået i måden,
man som land eller region har valgt at angribe de lokale
udfordringer, der opstod i kølvandet på finanskrisen.
Resultatet vil blandt andet være en fortsat styrkelse af
den amerikanske dollar over for yen og euro til gavn for
japanske og europæiske eksportører.
Større amerikansk afhængighed af den enkelte virk
somhed i kombination med en kontraktiv amerikansk
pengepolitik vil ændre risikobilledet i forhold til, hvad
vi har været vant til, og øge sandsynligheden for nervø
sitet, frygt og korrektioner, som det var tilfældet i
oktober 2014.
Forventningen om en positiv global vækstudvikling
anført af USA og Kina, fundamentalt stærke virksom
heder, en global forbruger i bedring samt medvind fra en
faldende oliepris og valutaforhold gør, at Formuepleje
foreningerne ved indgangen til 2015 fortsat ligger maksi
malt eksponeret mod aktier inden for de gældende
investeringsrammer. Afkastmæssigt skal man dog som
investor i 2015 forvente et lavere aktieafkast end de
tidligere år. Som udgangspunkt 5-10 procent målt på det
globale indeks, dog med en positiv dollareffekt på toppen
som dansk investor.
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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 10.03.2015.
Brevkasseredaktør:
kommunikationschef
Søren Verup

Spørg Formuepleje

Højt risikojusteret afkast – hvordan?
I taler meget om risikojusteret afkast,
men kan I forklare helt konkret, hvad
det betyder? B.S., Aarhus
SVAR: Formuepleje er fokuseret på at
levere et højt og attraktivt risikojusteret
afkast til sine investorer. Det betyder, at vi
søger at optimere afkastet og minimere risi
koen. Lad mig give et eksempel. Forestil dig,
at du enten kan investere i en Portefølje 1,
der giver et forventet afkast på 10 procent
om året i gennemsnit eller i Portefølje 2, der
kan levere et forventet afkast på 5 procent.
Hvad vil du helst investere i? Ja, de fleste vil
nok til at begynde med vælge Portefølje 1.
Men det valg er truffet på et for simpelt
grundlag, for du er nødt til at kigge på den
sikkerhed (risiko), hvormed du kan opnå
det forventede afkast. Lad os sige, at Porte
følje 1 har en historisk standardafvigelse på
20 procent. Det betyder konkret, at afkastet
med 68 procent sandsynlighed har svinget
med et plus/minus 20 procent omkring det
forventede afkast på 10 procent. Det vil sige,
at investor efter et år kan forvente et opnået

afkast på mellem -10 og 30 procent – med
68 procent sandsynlighed. Hvis nu Porte
følje 2 har en standardafvigelse på 8 pro
cent, vil afkastet forventeligt svinge mellem
-3 og 13 procent. En hurtig høkermetode til
at vælge er at dividere det forventede afkast
med standardafvigelsen.
Det giver 10/20 = 0,5 for Portefølje 1 og
5/8 = 0,625 for Portefølje 2. Du får altså
mest afkast pr. risikoenhed ved Portefølje 2.
Det er det, vi mener, når vi siger, at vi ønsker
at levere et højt risikojusteret afkast. Vi vil
gennem vores investeringsproces og stærke
risikostyring presse mest muligt afkast ud
af hver eneste risikoenhed. Opgaven, vi har
påtaget os, lyder: Minimer udsvingene i
afkastet (kurserne) mest muligt, og mak
simer kursstigningerne mest muligt.
Senior
formuerådgiver
Henrik Iwersen

Handel med investeringsbeviser
Jeg kan ikke længere handle mine
Formueplejebeviser i min netbank.
Hvordan kan det være? F.L., Herning
SVAR: Formueplejes kapitalforeninger er
alle kategoriseret som såkaldte røde investe
ringsprodukter, hvor der er skærpede krav
til investors viden ved investering i disse.
Visse pengeinstitutter tolker dette på en
måde, så de har besluttet generelt helt
at afskære deres kunder fra at handle selv.
Kunden skal i stedet henvende sig til en
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certificeret investeringsrådgiver i pengein
stituttet. Alternativt kan du henvende dig til
Formuepleje, der efter udført hensigtsmæs
sighedstest gerne udfører handler til en
værdi over 100.000 kroner. Der er et gebyr
på 250 kroner til Nordea for papirarbejdet.
Formuerådgiver
Henrik Jackerott

Rating
af Formuepleje
Hvorfor har Formuepleje ingen
stjerner hos Morningstar?
N.M., Østerbro
SVAR: Det er der flere grunde til.
Formueplejes otte investerings- og kapi
talforeninger har kun eksisteret som
foreninger i godt et år, og Morningstar
kræver mindst tre års afkasthistorik, før
der rates. Det vil sige, at om højst to år
bliver Formueplejes to investeringsfor
eningsafdelinger, Optimum og LimiT
Tellus, ratet af Morningstar. For så vidt
angår de seks kapitalforeninger rater
Morningstar ikke i øjeblikket den type
af kapitalforeninger. Formuepleje er i
dialog med Morningstar om dette, idet
vi mener, at investorerne kunne have
stor gavn af, at også kapitalforeninger
blev opdelt efter investeringsområde
og ratet.
Senior
formuerådgiver
Kim Hoberg Nielsen

Formueanalysen kræver formue
Hvad koster det at få lavet en
formueanalyse? D.K., Skanderborg
SVAR: Det er gratis. Hvis den omfattende
analyse skal give nogen mening for kunden,
kræver vi dog normalt, at kunden har en inve
sterbar formue på mindst 5 millioner kroner.
Analysen vurderer den bestående porteføljes
afkast- og risikoforhold og kommer med for
slag til omlægninger, der optimerer det lang
sigtede risikojusterede afkast. I analysen ind
går alle typer af investeringsprodukter og
aktivklasser. I naturlig forlængelse af formueanalysen vælger mange kunder at indgå en
porteføljeaftale, som inden for aftalte rammer
giver Formuepleje fuldmagt til at investere,
optimere og rapportere inden for kundens
individuelle ønsker til afkast og risiko. Kunden
beholder i alle tilfælde sine konti og depoter
hos sin aktuelle bankforbindelse.

Jeg har lige fået et barnebarn.
Kan jeg i hans navn oprette en
alderspension og investere i
Formuepleje? P.O., Nyborg

Kundedirektør,
partner
Claus Richardt Holm

Lavere end indre værdi
Jeg har lagt mærke til, at kursen på Formueplejes kapital- og
investeringsforeninger i avisen er lavere end den indre værdi.
Hvordan kan det være? Og hvordan handler jeg billigst muligt?
R.A.O., Aalborg
SVAR: Den kurs, du ser i avisen, er slut
kursen på den pågældende børsdag. Det vil
sige, den kurs, der blev handlet på, lige
inden børsen lukkede. Henover børsdagen
vil der ofte være blevet handlet til kurser,
der både kan være højere eller lavere end
slutkursen. Den handlede kurs på investe
ringsbeviser på børsen vil som hovedregel
ligge inden for et interval, der bestemmes
af emissions- og indløsningssatsen. For
Formuepleje Safe er disse satser +/- 0,6
procent i forhold til indre værdi. Er indre
værdi på Safe 115, vil handlerne typisk
ligge mellem 114,31 og 115,69. Placerin
gen i dette interval er et spørgsmål om ud
bud og efterspørgsel og vil svinge henover
dagen. Når slutkursen er lavere end indre
værdi, skyldes det, at der sidst på dagen
har været flere sælgere end købere.

Aldersopsparing til
nyfødt giver bonus

Ønsker du selv at handle via din netbank,
bør du indlægge ordren med en limitkurs,
der sikrer, at du kommer til at købe billigst
muligt. Limitkursen skal du dog dagligt
justere i takt med skiftene i indre værdi.
Formuepleje offentliggør indre værdier
flere gange om dagen i takt med udsvin
gene i kurserne på de finansielle markeder.
Du er altid velkommen til at bede For
muepleje om at handle dine investerings
beviser for dig til de bedst mulige kurser.
Det koster et gebyr på 250 kroner, uanset
hvor stor ordren er, og hvor du er kunde.
Gebyret er betaling til Nordea for papirar
bejdet med at gennemføre transaktionen.

SVAR: Ja – det kan du. Det eneste,
du skal have, er barnets sygesik
ringsbevis og accept fra barnets
forældre. Du kan på vegne af barnet
indsætte 28.600 kroner på kontoen
i 2015. Opret et værdipapirdepot til
kontoen, idet der så kan investeres i
individuelle værdipapirer – også
Formueplejes foreninger. Lad os fore
stille os, at du kun én gang indbetaler
28.600 kroner og investerer alle
pengene i Formuepleje Penta.
Hvis vi nogenlunde konservativt
forudsætter et gennemsnitlig årligt
afkast efter skat (15,3 procent) på
8 procent, vil dit barnebarn have en
formue i 2085-værdi på cirka 6,2
millioner kroner, når han fylder 70.
Ved en gennemsnitlig årlig inflation
på 2 procent svarer det til formue på
cirka 1,7 millioner i 2015-kroner.
Pengene udbetales skattefrit (med
mindre skattereglerne ændres).
Barnet vil dog undervejs kunne
hæve sin alderspension til for eksem
pel en bil eller udbetaling på en
lejlighed ved at betale en strafafgift
på 20 procent. Det er dog ikke
anbefalelsesværdigt.
Senior
formuerådgiver
Mads
Christensen

Senior formuerådgiver
Anders Kristiansen
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Stadig medvind på finansmarkederne,
men større udsving
Fremgang i den amerikanske økonomi vil sandsynligvis holde
hånden under den globale økonomi, og samtidig vil centralbankerne
fortsat understøtte de finansielle markeder med masser af penge
i 2015. Det er godt nyt for finansmarkederne, men der er også risici,
som kan ødelægge festen.

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

En markant styrkelse af dollaren på næsten 4,4 procent
skabte grundlaget for positive afkast til aktieporteføl
jerne i årets sidste kvartal. Det havde en positiv indvirk
ning på værdien af Formueplejeforeningernes store
beholdninger af amerikanske aktier. Årsagen er, at den
amerikanske økonomi buldrer afsted og trækker især de
amerikanske aktier og dollaren op, mens den europæiske
økonomi fortsat halter i slæbesporet. Derfor har chefen
for den europæiske centralbank, Mario Draghi, sendt
kraftige signaler til markederne om, at banken er på
trapperne med opkøb af europæiske statsobligationer
i store mængder. Det har været stærkt medvirkende til
et kraftigt fald i de lange renter i fjerde kvartal, og da
obligationsporteføljerne har været forsikrede mod stig
ninger i de lange renter, har det trukket ned i obliga
tionsafkastet i kvartalet.
3 OG 12 MÅNEDERS AFKAST, INDRE VÆRDI
Seneste 12 mdr.
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Set over hele 2014 har det også været en stigende dollar,
der har været drivkraften bag afkastene. I løbet af året er
dollaren steget med næsten 13,5 procent målt overfor
danske kroner. Samtidig har de globale aktiemarkeder
også bidraget til afkastet, og dermed har aktieporteføl
jerne generelt leveret fornuftige afkast, selvom porteføl
jerne har haltet lidt bagefter det globale aktiemarked. På
obligationssiden har afkastet været omkring nul procent
det seneste år, hvilket skyldes, at forsikringen mod sti
gende lange renter har været en dyr fornøjelse i et år, hvor
de lange renter er faldet kraftigt. Vi vurderer dog fortsat,
at det er rettidig omhu at have forsikringer mod stigende
lange renter.
Amerikansk økonomi trækker læsset
2015 ser ud til at blive et fornuftigt investeringsår, hvor
der dog også kan opstå mange faldgruber. På den posi
tive front er der udsigt til, at den amerikanske økonomi
holder dampen oppe og fortsat vil være lokomotivet
i den globale økonomi. Der bliver skabt mange nye
arbejdspladser, og de amerikanske forbrugere får flere
penge mellem hænderne – også fra de faldende benzin
priser – og det vil være med til at understøtte økono
mien. Samtidig er der også udsigt til fornuftig vækst i de
fleste asiatiske lande, selvom væksten i Kina sandsynlig
vis bliver en anelse lavere end tidligere. Modsat er der
udsigt til, at den europæiske økonomi fortsat hænger
fast i dyndet med meget lav vækst.

Fortsat lempelige centralbanker
Selvom den amerikanske centralbank har afsluttet sit
opkøbsprogram af obligationer og nærmer sig tidspunk
tet for den første renteforhøjelse i næsten otte år, er der
fortsat udsigt til, at de globale centralbanker vil under
støtte de finansielle markeder. Den japanske centralbank
har iværksat et kæmpe opkøbsprogram, og samtidig er
den europæiske centralbank på tærsklen til opkøb af

europæiske statsobligationer, og alle disse penge vil
sandsynligvis være med til at holde en hånd under
mange finansielle aktiver. Selvom renten på mange stats
obligationer er kunstigt lav på grund af centralbankernes
indblanding, er der udsigt til yderligere stimulanser også
i 2015. Derfor vil især korte og mellemlange renter sand
synligvis ikke stige ret meget i det kommende år.
Europæisk gældskrise lurer stadig
Der er dog også en del risici at forholde sig til i 2015.
Det er især geopolitiske faktorer som Ukraine/Ruslandkonflikten, kampen mod IS i Irak/Syrien samt ebolaepidemien, der kan påvirke de finansielle markeder. Der
udover spøger den europæiske gældskrise fortsat under
overfladen. Grækenland har igen ramt overskrifterne,
efter der er udskrevet nyvalg til parlamentet. Ifølge
meningsmålingerne bliver det venstreorienterede Syriza
det største parti, og partiet ønsker at genforhandle bud
get- og låneaftalen med EU, hvilket kan skabe fornyet
usikkerhed om, hvorvidt Grækenland kan forblive i
euroen. I 2015 er der også valg i både Spanien, Portugal
og England, hvor de EU-kritiske partier også har vind i
sejlene. I Spanien står det venstreorienterede protest
parti Pademos til at få over en fjerdedel af stemmerne,
og partiet er kraftig modstander af den stramme budget
politik under den nuværende spanske regering.
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Gælden vokser fortsat
Det er netop problemet i mange gældsplagede europæ
iske lande, at befolkningen efterhånden er ved at være
trætte af de store besparelser og høj arbejdsløshed, og
som vi beskrev på disse sider for tre-fire år siden, er det
kun et spørgsmål om tid, før befolkningerne gør oprør.
Samtidig har de kraftige opstramninger ikke medført
lavere gæld i de sydeuropæiske lande. Som det fremgår
af figuren, er den samlede gæld (statsgæld og gæld hos
private) steget yderligere i løbet af de seneste år. EUstrategien med stram budgetstyring har altså medført
lav vækst, og samtidig er det ikke lykkedes at stoppe
gældsstigningen. Udsigterne tyder ikke umiddelbart på,
at tingene vender foreløbigt, og rigtig mange sydeuropæ
ere vil fortsat være arbejdsløse. Derfor kan der komme
yderligere rystelser i fundamentet under EU-samarbej
det i de kommende år. Derudover er det værd at holde
øje med udviklingen i den globale gældsætning, som
netop var et problem i forbindelse med finanskrisen. På
trods af enorm fokus på gældsreduktion i kølvandet af fi
nanskrisen er gælden vokset i de fleste lande siden 2008.
Det betyder, at gældsætningen fortsat ligger på et meget
højt niveau, hvilket kan sætte begrænsninger for nye
stimulanser og investeringer og derfor virke som en
hæmsko for væksten i mange år fremover.
Formue // 1. kvartal 2015
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Kraftigt fald i de lange renter
Markedsrenterne er faldet yderligere i fjerde kvartal. Fal
det har primært været koncentreret i de længere renter.
De tiårige danske statsrenter er faldet 0,36 procentpoint,
mens de toårige statsrenter har været uforandrede over
perioden. Set over hele 2014 har udviklingen været lige
så iøjnefaldende. Her er de tiårige renter faldet med 1,22
procentpoint, mens de toårige renter kun er nede med
0,29 procentpoint. De faldende oliepriser har forstærket
det nedadgående pres på inflationen, og samtidig er in
flationsforventningerne faldet kraftigt. Derfor har cen
tralbankchef Mario Draghi indikeret, at banken kan være
på vej med et omfattende opkøbsprogram af europæiske
statsobligationer, og det har presset især de længere
renter ned.
Beskyttelse mod stigende lange renter
I Formueplejeforeningerne er obligationsbeholdningen
beskyttet mod stigninger i de lange renter. Denne afdæk
ning af renterisikoen har kostet på afkastet i fjerde kvar
tal og 2014 som helhed. Vi mener dog fortsat, at det er
rettidig omhu at forsikre sig mod stigninger i de lange
renter, som ligger på et historisk lavt niveau på grund af
centralbankernes ageren. Derfor har vi valgt en forsigtig
tilgang til eksponeringen mod de lange renter.
Økonomien i USA virker efterhånden så stærk, at den
amerikanske centralbank sandsynligvis begynder at
hæve renten i midten af 2015. Hvis den amerikanske
vækst kan holde dampen oppe i 2015, kan der komme
flere renteforhøjelser i USA hurtigere, end markedet har
indregnet. Det kan medføre stigninger i de lange ameri
kanske renter, hvilket kan smitte af på de tilsvarende
lange renter i Euroland og Danmark og medføre kursfald
på obligationerne. Med udsigt til kraftige opkøb fra
blandt andet den europæiske centralbank i 2015 vil

Nye 2-procent 30-årige realkreditobligationer
På det danske realkreditmarked har rentefaldet medført,
at kreditforeningerne har åbnet for 30-årige realkredit
obligationer med en historisk lav kuponrente på 2 pro
cent. Det vil sandsynligvis få flere låntagere til at om
lægge deres realkreditlån, og det kan medføre høje
udtrækninger på vores beholdninger af 4- og 5 procentrealkreditobligationer. Vi har dog primært 4- og 5
procent-obligationer, som har været igennem mange
konverteringsrunder. Derfor vil udtrækkene typisk
være lavere i disse værdipapirer.

Dollaren steget med ekspresfart
I fjerde kvartal har den amerikanske dollar fået yder
ligere luft under vingerne, og den er steget med godt 4
procent i forhold til danske kroner. Set over hele året er
dollaren steget over 13 procent. Det skyldes primært en
markant svækkelse af euroen i kølvandet af flere nye
pengepolitiske tiltag fra Den Europæiske Centralbank.
Pilen peger fortsat i retning af en lidt højere dollarkurs
primært på grund af, at Den Europæiske Centralbank
virker meget målrettet og iværksætter tiltag, der kan
øge centralbankens balance, hvilket alt andet lige er
medvirkende til at svække euroen. Derfor er dollareks
poneringen fra aktierne i Formueplejeforeningerne indtil
videre ikke afdækket, som det også har været tilfældet i
hele 2015.
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der højst sandsynligt kun blive tale om moderate rente
stigninger, og især de korte og mellemlange europæiske
renter vil blive holdt nede af de mange penge fra central
banken. Derfor er eksponeringen på obligationsbehold
ningen koncentreret omkring obligationer med en
løbetid på op til fem år.
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Nøgletal pr. 31.12.2014
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Nordea indeks
rentefølsomhed 2,5

1,51

2,50

-0,59

-2,12

Rentefølsomhed er udtryk for, hvor meget kursen vil ændre sig ved en rente
ændring på 1 procentpoint, og samtidig for, hvornår man i gennemsnit kan
forvente at få det investerede beløb tilbage. Konveksitet er et udtryk for, hvor
meget rentefølsomheden ændrer sig ved en renteændring på 1 procentpoint
Ved en rentestigning på 1 procentpoint vil rentefølsomheden stige fra 1,51
til 2,1 (+0,59). Kilde: Formuepleje og Bloomberg			
			
Forventninger kommende 12 mdr. 		
31.12.14

12 mdr. frem

2-årig statsrente DKK

-0,03%

0,00%

10-årig statsrente DKK

0,85%

1,10%

2-årig swap-rente DKK

0,42%

0,45%

10-årig swap-rente DKK

1,13%

1,40%

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 swaprenter typisk som udgangspunkt ved vurdering af prisfastsættelsen af danske
realkreditobligationer. 			

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

CHF

-0,05%

Indekserede værdier, 1. juni 2009 = 100. Som sammenligningsgrundlag er
anvendt Nordeas obligationsindeks med rentefølsomhed på 2,5. I 2014 har
rentefølsomheden i Formueplejeforeningerne i gennemsnit været ca. 1,1.
							

Rentefølsomhed

0,00%

-0,10%
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

7,45

7,45

12 mdr. frem
7,45

CHF

6,19

6,20

6,20
6,50

USD

6,10

6,30

GBP

9,50

9,65

9,70

JPY*

5,06

5,00

4,90

* 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.						
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Markedsvurdering // Aktier

Aktierutsjetur sluttede i pænt plus
Det var udfordrede globale aktiemarkeder med kursfald
til følge, der satte dagsordenen i begyndelsen af kvar
talet. Alligevel sikrede fornyet optimisme og ikke mindst
en fortsat styrkelse af dollaren et fornuftigt afkast i kvar
talet. Samlet set er Formueplejeforeningernes aktiepor
tefølje steget 5,7 procent før omkostninger, hvilket er
0,7 procentpoint bedre end aktiemarkedet som helhed.
Markant ændring af risikoopfattelsen
Oktober var præget af store kursudsving på de globale
aktiemarkeder. Baggrunden var i høj grad nervøsitet for,
at den negative økonomiske udvikling i Europa ville for
plante sig til USA og lægge pres på det spirende ameri
kanske opsving. Tyske nøgletal havde i sensommeren
vist en forhøjet grad af volatilitet med en klar negativ
tendens som følge af de afledte europæiske effekter
af krisen med Rusland. Som en konsekvens af dette revi
derede IMF sit vækstskøn for blandt andet Europa og
synliggjorde derved alle de økonomiske realiteter i
europæisk økonomi.
Der er flere grunde til, at disse forhold fik så stor
effekt på de globale aktiemarkeder, som de gjorde. For
det første havde aktiemarkedet frem til starten af juli
været præget af en faldende risikoaversion. Med andre
ord var den globale aktieinvestor villig til at løbe en
højere risiko end normalt. Denne risikoopfattelse blev
blot afbrudt enkelte gange som følge af Ruslandproblematikken for derefter forholdsvis hurtigt at vende
tilbage til den positive unormale situation. For det andet
skabte usikkerheden omkring det fremtidige forløb for
amerikansk økonomi – primært gennem en stigning i

FRYGTINDEKS FOR S&P 500 DET SENESTE ÅR

dollaren over for euroen – store dønninger på globalt
plan, idet den amerikanske vækst er afgørende for den
videre positive udvikling for aktiemarkederne.
Kombinationen af et unormalt positivt risikobillede og
tvivlen omkring den primære drivkraft i global økonomi
var således årsag til aktiekursfaldene. Formuepleje fast
holdt aktieeksponeringen gennem korrektionen, idet vi
mente, at baggrunden for aktieudsalget i højere grad var
en konsekvens af panik og justering af risikoen end en
ændring i de fundamentale forhold. Det positive risiko
billede blev endvidere benyttet til kraftigt at reducere
eksponeringen mod Rusland kraftigt. På langt sigt vur
deres de fundamentale betingelser i vid udstrækning at
være intakte for porteføljens udvalgte selskaber, men
den tiltagende risikoeksponering mod regionen udgjorde
en udfordring for aktieporteføljens risikostyring.
Undervægtet energisektor
En væsentlig del af det merafkast, der i aktieporteføljen
er blevet skabt i 4. kvartal 2014, skyldtes en undervægt
i den globale energisektor. Undervægten har været til
stede i hele 2014, men specielt siden sommeren har den
bidraget positivt til det samlede merafkast, hvilket selv
følgelig skyldes det markante fald i olieprisen. I 2014 er
prisen på olie faldet over 40 procent, og det udfordrer
både driften og rentabiliteten i mange olieselskaber.
Også på investeringssiden er tingene blevet sat på pause,
idet mange igangværende og fremtidige projekter skal
genovervejes i takt med den faldende oliepris. Baggrun
den for olieprisfaldet skal i vid udstrækning findes i
udbudsdynamikken på markedet. Organisationen af
Negative EU nøgletal
og frygt for
vækstopbremsning i USA

28
26

Kraftig olieprisfald
og valutaflugt
fra Rusland

24
22

EM uro

20
18

Nedskydning af MH17

16
14
12
10
December

Juni

”Frygtindekset” er en parallel til VIX-indekset, der fastsættes på baggrund af optioner på S&P 500.
Jo højere VIX, jo dyrere vil en umiddelbar afdækning af aktierisiko være. Kilder: Bloomberg og Formuepleje
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December

Aktier
olieeksporterende lande (OPEC) undlod i efteråret 2014
at reducere produktionen for at stimulere olieprisen.
Spekulationerne for dette kan være mange, men histo
risk har produktionsdisciplinen i OPEC endvidere været
begrænset, når olieprisen er faldet – primært fordi
mange af landende i OPEC har olie som primære ind
tægtskilder, og med et olieprisfald på over 40 procent
er en stigning i produktionen, hvor det er muligt, et af de
få midler, der er til rådighed for at balancere budgettet.

Amerikansk driftsudvikling fortsat
afgørende for aktieafkastet
På trods af en fortsat meget lempelig japansk pengepoli
tik og forventningen omkring igangsættelse af kvantita
tive lempelser i EU i 1. kvartal 2015 er udviklingen i den
amerikanske økonomi og virksomheder stadig afgørende
for det fremtidige aktieafkast. Baggrunden er, at USA
reelt set er en af de få markante bidragsydere til global
vækst. Arbejds- og ejendomsmarkedet viser fortsat for
bedringer, mens virksomhederne fremstår strømlinede
og effektive. En optimal situation i forhold til den efter
spørgsels- og omsætningsmæssige indtjeningsvækst, der
i USA skal trække aktiemarkedet. Regnskabssæsonen for
4. kvartal 2014 indledes i midten af januar 2015 og ven
tes igen at bekræfte de tiltagende positive takter, der er
set i de amerikanske virksomheder over det seneste
halvandet år. Ud over den generelle positive økonomiske
udvikling vil der være positive bidrag til forbrugeren fra
den stærkt faldende oliepris, mens de amerikanske eks
portører i høj grad betaler regningen for japanske og for
ventede europæiske kvantitative pengepolitiske tiltag.

SEKTORFORDELING ULTIMO DECEMBER
Formuepleje

Teknologi
Industri
Stabilt forbrug
Medicinal
Cyklisk forbrug
Energi
Forsyning
Materialer
Alfred Berg
Rusland
Telekom
0%

5%

WTI olie

MSCI Globalt energisektor indeks

15%

20%

25%

30%

AFKAST FRA ÅRETS START (INDEKSERET, DKK)
Procent
25

Formueplejes aktieportefølje

MSCI World AC inkl. udbytte

20
15
10
5
0
-5
-10
December 2013

December 2014

Kilder: Bloomberg og Formuepleje

NØGLETAL pr. 31.12.2014
Formuepleje
Est. P/E
Kurs/indre værdi
Standardafvigelse p.a.

10

10%

Kilder: Bloomberg og Formuepleje

UDVIKLING I OLIEPRIS / ENERGISELSKABER

Procent
20

MSCI World AC inkl. udbytte

Finans

15,1

MSCI World AC
14,9

2,2

2,0

11,8

12,6

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

0

-10

-20

Forventninger kommende 12 mdr. i lokal valuta	
-30

-40

Aktieafkast

6,0%

Udbytte

2,0%

Total

8,0%

-50
Januar 2014

Kilder: Bloomberg og Formuepleje

December 2014

Kilder: Formuepleje
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Markedsvurdering // De 10 største aktieposter

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

VISA er et amerikansk multinationalt
finansielt selskab med hovedsæde i
Californien, USA. Selskabet udfører elektroniske penge
overførsler i hele verden, oftest via VISA-brandede kre
ditkort og debitkort. VISA har en markedsandel på 38,3
procent inden for kreditkort og 60,7 procent inden for
betalingskort i USA. VISA bearbejder årligt 62 milliarder transaktioner med en samlet volumen på 4.400
milliarder dollar.

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 vurde
ringsskala. Moody’s har en markedsandel på omkring
40 procent af verdens kreditratingmarked. Selskabet er
blandt de tre største i sin branche sammen med Stan
dard & Poor’s og Fitch Ratings.

MasterCard Worldwide er et
multinationalt selskab med hoved
sæde i Purchase i staten New York,
USA. Selskabets primære forret
ningsområde 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 belø
bet mellem afsender og modtager. Selskabet modtager
et transaktionsgebyr, der er det primære grundlag for
dets indtjening.
MSCI Inc. er en førende leverandør af
investeringsmæssige beslutnings- og sup
portværktøjer til over 6.000 kunder over hele verden, der
spænder fra store pensionselskaber til hedgefonde. MSCI
tilbyder en vifte af produkter og tjenester – herunder in
dekser, risikoværktøjer, ESG-data og forskning – fra en
række internationalt anerkendte mærker som Barra,
RiskMetrics og IPD. MSCI findes i 23 lande, og med over
2.600 ansatte er MSCI dedikeret til at støtte de stadig
mere komplekse behov, investeringsindustrien har, med
hensyn til banebrydende nye produkter, data af høj
kvalitet og overlegen fordeling.

United Health Group er et af USA’s
mest diversificerede sundhedsser
viceselskaber. Selskabet er en
Managed Care Organisation, som er en bred betegnelse
for teknikker, der har til formål at reducere medlemmer
nes 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, ligesom at listen ikke er en opfordring eller anbefaling om køb eller salg af værdipapirer.
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 soft
warefirma 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.

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.

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 betalings
formidling. 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 handelsgul
vet, 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. 13. januar 2015.
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

Ukorrellerede
investeringsstrategier

100%
globale aktier

100% danske
obligationer

Investeringsstrategi

Tangentporteføljeteori

Fund of funds

100% aktier
Optionssikring

Rentearbitrage

291

6.688

3.971

AKTIVER
Millioner kroner
Samlet portefølje

499

1.976

11.375

6.824

11.346

Andel af balance
Obligationer (inkl. kontanter)

70%

64%

69%

73%

73%

-2%

0%

100%

Aktier

30%

36%

31%

27%

27%

102%

100%

-

Obligationer (inkl. kontanter)

69%

122%

209%

289%

353%

-2%

0%

513%

Aktier

31%

67%

95%

110%

133%

102%

100%

-

Egenkapital

499

1.043

3.696

1.690

2.305

291

6.688

758

Lånekapital

-

933

7.679

5.134

9.041

-

-

3.213

Andel af egenkapital

PASSIVER
Millioner kroner

Procent
Egenkapital (solvens)

100%

53%

32%

25%

20%

100%

100%

19%

Lånekapital

-

47%

68%

75%

80%

-

-

81%

Lån i forhold til formuen

-

0,9

2,1

3,0

3,9

-

-

4,2

DIVERSE
2)

Omkostninger
Resultathonorar, når over HWM
Fast honorar, % af egenkapitalen

3)

Øvrige omkostninger
Emission og indløsning (%)

10%

10%

10%

10%

10%

15%

10%

10%

0,55%

1,35%

1,75%

2,00%

2,25%

0,20%

0,80%

1,60%

0,18

0,15

0,10

0,10

0,15

0,34

0,05

0,30

+/- 0,30

+/- 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).
3) Udgifter til depotgebyrer, revision, bestyrelseshonorar m.m. opgjort i procent af egenkapitalen.
* 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 nød
vendige 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.
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 infor
mation 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

Formue
Formue
// 1.
// kvartal
1. kvartal 2015
2015
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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 30. januar kl.12.00
Tirsdag den 17. februar kl. 16.00
Fredag den 20. februar kl. 12.00
Tirsdag den 3. marts kl. 16.00
Fredag den 6. marts kl. 12.00
Tirsdag den 17. marts kl. 16.00
Fredag den 20. marts kl. 12.00

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

Rådgivning og formidling:

Foreningerne

FORMUEPLEJEFORENINGERNE

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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