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Sådan skaber vi værdi

Forstærk din
portefølje med
virksomhedsobligationer
Aktier er fortsat
attraktive

Formue // 3. kvartal 2015

01

Leder

Kortsigtede markedsforudsigelser
er rent gætteri
– værdi skabes på langt sigt

I 2015 har vi har vi set betydelige rentestigninger. Samtidig har globale aktier leveret et
afkast på den rigtige side af 10 procent, og den
udvikling ligger faktisk godt i tråd med, hvad
vi i Formuepleje forventede i begyndelsen af
året. Derfor kunne vi godt vælge at klappe os
selv på skulderen og bryste os af at have forudset markedsudviklingen på kort sigt. Men
det gør vi ikke, for der er desværre mindst to
alvorlige problemer med kortsigtet selvros:
1) For det første har vi ikke været i stand
til at undgå kurstab i vores obligations
porteføljer

2) For det andet er ingen i stand til at
forudsige, hvad der sker på markederne
på kort sigt

Udfordringen på rentemarkederne
Vores analyse og vurdering af den globale økonomi er, at væksten vil tage til de kommende
år – at vi er på vej mod global bedring. I USA
har vi allerede set en historisk vækst i jobskabelsen og god indtjeningsevne blandt virksomhederne, hvilket sender et kraftigt signal
om, at amerikanerne vil gå forrest på vejen
mod global bedring. I Europa er det til gengæld negative historier, der har trukket de fleste overskrifter, men efter lanceringen af massive kvantitative lempelser af pengepolitikken
fra ECB har vi set tegn på bedring især hjulpet
på vej af en svag euro og bedring i banksektoren. På trods af, at der stadig er mange og store
udfordringer i Europa, har markederne indset,
at den ekspansive pengepolitik langsomt, men
sikkert vil få Europa ud af sygesengen.
Derfor har vi i Europa oplevet nogle af de
kraftigste rentestigninger nogensinde, sam
tidig med at kreditspændene på dansk realkredit har udvidet sig. Så markant en udvikling havde vi ikke forudset på så kort sigt,
men vi mener stadig, at vores analyse af den
globale økonomi er rigtig.
Derfor peger rentepilen fortsat opad på lidt
længere sigt, og det er det, vores porteføljer
er indrettet efter. Den seneste tids rentestigninger betyder samtidig, at vi nu har et langt
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bedre udgangspunkt for at lave en god obli
gationsinvestering, og at vi hurtigt forventer
at indhente det tabte fra årets første seks
måneder.
51 procent træfsikkerhed kan gøre
dig rigere end Bill Gates
På helt kort sigt kan vi dog ikke sige noget
præcist om markederne. Det kan ingen.
Møder man en ekspert, der mener at vide,
hvad der sker på kort sigt, er der tre mulige
forklaringer:
1) Eksperten er uvidende
2) Eksperten lyver
3) Eksperten er småsvindler

Den amerikanske økonom John Kenneth Galbraith opstillede engang den hypotese, at hvis
én person fandt et system, hvor han med blot
51 procent sandsynlighed kunne forudsige
kortsigtede markedsbevægelser – og samtidig
sørgede for at holde handelsomkostningerne
på et lavt niveau – ville denne ene person hurtigt blive verdens rigeste. De fleste tilhængere
af teknisk analyse vil påstå, at de rammer rigtigt langt mere end 51 procent af tiden, men
de eneste, der er blevet rige af teknisk analyse,
er dem, der har skrevet bøger om det.
Markedet fortæller dig ingenting…
Men kan dramatiske skift i negativ eller positiv retning ikke hjælpe os til at forudsige, hvad
der sker i den næste måned?
GLOBALE AKTIER,

månedsafkast siden 1999
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I grafen er vist, om der er sammenhæng mellem afkastet i en måned og afkastet i måneden
lige efter. Og svaret er nedslående: Det er der
ikke. Uanset om afkastet har været positivt
eller negativt, siger det intet om afkastet i den
næste måned.

…men vi gør os umage
Når vi nu ikke kan forudsige markedsbevæg
elserne i næste uge, næste måned eller næste
kvartal, vil vi i stedet gøre os umage med at
analysere markederne og lægge den rette investeringsstrategi. Det har vi gjort i mere end
27 år, og på den måde har vi navigeret gennem talrige kriser på finansmarkederne. For
eksempel i Formuepleje Safe, hvor ingen købog-behold-investor nogensinde har lidt tab.
Vores afkaststatistik viser også, at Safe på
femårige investeringshorisonter har leveret
positivt afkast 96 procent af tiden gennem
alle 27 år, og at afkastet i det hele taget har
været bedre end verdensaktieindekset 81
procent af tiden. Det er træfsikkerhed på
den lange bane.
Men det vi kan – og det vi gør – er at være
opmærksomme på de risikoscenarier og kriser, som er en væsentlig del af de finansielle
markeder. I dette magasin kan du derfor se
eksempler på, hvordan vi opfatter verden omkring os, og hvilke tendenser, vi vurderer, der
er værd at holde øje med – både i forhold til
Europa, den danske fastkurspolitik og ikke
mindst euroen og et muligt Grexit. Vi fortæller
også, hvordan vi med den nye afdeling, Absalon Obligationer, imødekommer de historisk
lave renter, som gør det svært for almindelige
obligationsinvestorer at opnå positive afkast. I
mange tilfælde viser det sig, at der skal utrolig
lidt til for, at du som investor kan optimere
dine investeringer og få mere ud af din formue.
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Nyheder
Tag lån i god tid
Mindst fem år før du forventer at
gå på pension, skal du begynde at
tilrettelægge din privatøkonomi,
så den optimalt tackler overgangen
fra arbejdsindkomst til pensionsindkomst. En af de vigtigste beslut
ninger vedrører boligfinansiering,
idet den kommende pensionist gør
klogt i at refinansiere sin bolig i god
tid. Selvom man har en god formue,
så kigger realkreditinstitutterne
også på indkomsten, hvilket betyder,
at det er nemmere at låne, hvis man
har en god arbejdsindkomst i forhold til en lavere pensionsindkomst.
Formueplejes rådgivere sparrer
gerne med vores formuende kunder
om den optimale måde, den enkelte
bør tilrettelægge sin nedsparing på.

Absalon Invest lancerer
to nye afdelinger
I april åbnede Absalon Invest to nye afdelinger med obligationer. Den ene, Absalon
Obligationer, er omtalt i detaljer på side 10.
Den anden, Absalon EM Virksomhedsobligationer, er en afdeling, der investerer i
obligationer udstedt af virksomheder inden
for Emerging Markets. Investeringer i den
type obligationer er kendetegnet ved en vis

risiko, men til gengæld er det forventede
afkast ganske attraktivt og ligger på omkring 5-6 procent årligt. Valutakursrisikoen
afdækkes, ligesom renterisikoen også kan
styres aktivt via finansielle instrumenter.
Investeringshorisonten er mindst tre år og
gerne længere. Se formuepleje.dk for yderligere information.

Spar i skat og indefrys
ejendomsskatten
Pensionister, der bor i ejerbolig, kan vælge ikke at
betale ejendomsskat, og i stedet låne (indefryse)
pengene af kommunen mod pant i deres bolig. Lånet
skal forrentes, men gælden skal først betales ved salg.
Friske tal viser, at det især er pensionister på Sjælland, der benytter sig af denne mulighed. Pensionisterne i Rudersdal kommune i Nordsjælland er mest
flittige til at bruge ordningen, idet 21 procent af alle
pensionister i ejerbolig sender ejendomsskattebilletten
retur til kommunen som et lån. Landsgennemsnittet
er 7 procent.
04
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Nyansat i Formuepleje
Lars Schjødt, 53 år, er ansat som senior formueråd
giver i Hellerup. Han er uddannet cand.jur fra Københavns Universitet samt LL.M fra Duke School of Law.
Lars Schjødt har 15 års erfaring inden for private
banking. Han har de senere år arbejdet med formidling af større ejendomsprojekter og andre alternative
finansielle investeringer. I Formuepleje skal han sammen med rådgiverteamet i Hellerup primært arbejde
med at udbygge kundeporteføljen. Formuepleje i
Hellerup råder dermed over seks rådgivere, der vare
tager rådgivning af bestående såvel som nye kunder
øst for Storebælt.

Danmark har øget
vækst i vente
Det Økonomiske Råd skriver i sin seneste rapport, at det forventer en vækst
på knap 2 procent i år og cirka 2,25 procent i 2016. Væksten kommer fra
en forventet fremgang i forbruget og i investeringerne samt fra eksporten.
Beskæftigelsen er steget med 33.000 personer over de seneste to år, og den
positive udvikling forventes at fortsætte.

Flere danske dollarmillionærer
Formuerne hos de rigeste danskere
bliver ved med at stige. Ved udgangen af 2014 var der i alt cirka 69.000
danskere, der havde en formue på
mere end en million dollar, svarende
til godt 6,1 millioner kroner. Det er
en fremgang på 14,7 procent, viser
en analyse fra Capgemini og RBCs
Wealth Management i deres årlige
World Wealth Report. Dermed er
over én procent af danskerne dollarmillionærer, hvor gennemsnittet for
Europa er 0,4 procent.

Pensionsalderen i
Danmark slår rekord
Som følge af en lang række reformer, Velfærdsaftalen
2006, Genopretningspakken, Kontanthjælps- og
Førtidspensionsreformen samt flere skattereformer
forudser EU-Kommissionen, at pensionsalderen i
Danmark kommer til at sætte rekord i EU. Det vil give
vækst i beskæftigelsen og i befolkningen. EU-Kommissionen forventer, at den samlede danske befolkning stiger fra 5,6 millioner i dag til 6,1 millioner i
2030 og 6,5 millioner i 2060. Det vil alt i alt gøre
Danmark rigere, dels fordi flere arbejder, dels fordi
arbejdet forventes udført mere effektivt. EU-Kommissionen forudser, at det vil give en årlig gennemsnitlig velstandsstigning på 1,8 procent.
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Interview

Vi vil skabe værdi
for vores investorer
Det er tre år siden, adm. direktør Niels B. Thuesen satte sig i direktørstolen hos
Formuepleje. Opgaven var at udvikle Formuepleje til en topprofessionel kapitalforvalter med benhårdt fokus på at skabe værdi for investorerne på langt sigt.

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

Ved afslutningen af forårets investormøder, Formueplejedagene, kigger adm. direktør og partner Niels B. Thuesen
stålsat ud over flere hundrede investorer. Med fast stemme
siger han:”Ikke på min vagt.”
Det er svaret på spørgsmålet, som direktør Henry Høeg
har stillet ham, om hvorvidt Formuepleje ikke risikerer at
blive for magelige, når det nu går godt, og organisationen
kører som en smurt maskine. Niels B. Thuesen fortsætter:
”Formuepleje vil være på tæerne for hele tiden at tage
de nødvendige ekstra skridt for, at vi kan blive ved med at
levere værdi til investorerne på langt sigt. Og jeg kan love
jer, at det pres ligger hårdt og kontant på alle medarbejdere – ikke mindst hos seniormedarbejderne og direktionen. Magelighed er ikke et ord, der på noget tidspunkt
må karakterisere Formuepleje.”
Det var det afsluttende budskab på forårets Formueplejedage. Tilbage på sit kontor uddyber Niels B. Thuesen sine
mål og visioner for et Formuepleje i vækst og fremgang.
Afkast og risikostyring er eksistens
”Der er flere forhold, der sikrer, at Formuepleje ustandseligt bliver holdt til ilden,” indleder han.
Et af de centrale punkter er, at stort set alle Formue
plejes kunder har andre forretninger med en bank, som
næsten altid er en konkurrent til Formuepleje. Det giver en
konstant udfordring, idet investeringsrådgiverne i pengeinstitutterne naturligvis vil forsøge at overtale deres kunder til at investere i andre og primært egne investeringsløsninger med det formål at generere indtjening til
06
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pengeinstituttet. Formueplejes investorer betaler ikke
tegningsprovisioner og heller ikke for rådgivning og
formidling via pengeinstitutter, som det ellers er normalt
i branchen.
”Vi bliver presset. Sådan er konkurrencen, og det har
vi det helt fint med. Det betyder, at du som investor hos
Formuepleje kan være overbevist om, at vi gør vores
yderste for også i fremtiden at levere attraktivt risiko
justeret afkast over længere investeringshorisonter,”
siger Niels B. Thuesen.

Korrekt investeringshorisont
Niels B. Thuesen anerkender naturligvis, at Formuepleje
ikke kan gå på vandet og heller ikke nødvendigvis levere
topafkast på alle korte investeringshorisonter. Det er der
ingen, der kan.
Men det er også et helt forkert syn på investeringer
at være kortsigtet i sin bedømmelse af afkast og per
formance, med mindre der er særlige forhold, som
betinger dette.
”Investering er altid langsigtet. Investorer, der har en
investeringshorisont og en tålmodighed, der ikke rækker
til mindst fem år, bør ikke investere i Formueplejes investeringsløsninger. Det er det seje, vedholdende træk, der
leverer topresultaterne på den lange bane, og det er der,
Formuepleje for alvor skaber værdi.”
Han fremhæver i den forbindelse Formuepleje Safe, der
har en investeringshorisont på fem år som en attraktiv
investering sammenlignet med en investering i aktier.

””Formuepleje vil være på tæerne for hele tiden at tage de
nødvendige ekstra skridt for, at vi kan blive ved med at levere
værdi til investorerne på langt sigt. Og jeg kan love jer, at det
pres ligger hårdt og kontant på alle medarbejdere.”
Niels B. Thuesen, Partner, adm. direktør Formuepleje Holding A/S

Langt sejt træk giver kvalitet
”Safe er et fantastisk godt bevis på det lange seje træk,
der er nødvendigt for at opnå gode, stabile afkast. Over
de seneste 27 år har Safe leveret et akkumuleret afkast
på 2.756 procent efter omkostninger. Det er imponerende – særligt når der sammenlignes med verdensaktieindekset, der over samme periode kun har leveret et
afkast på 539 procent, og det er endda før omkostninger.
Men et er afkastet, noget andet er stabiliteten i afkastet,”
siger Niels B. Thuesen og henviser til grafen til højre.
Den viser i alt 264 rullende 60-måneders-perioder for
Formuepleje Safe og verdensaktieindekset i løbet af de
sidste 27 år. Det vil sige, en måling af afkast over perioder på fem år leveret forskudt løbende med en måneds
forskel og sorteret fra bund til top. Perioden begynder,
den 1. maj 1988, da Safe blev oprettet, og løber frem til
og med maj 2015.

264 STK. 60 MÅNEDERS RULLENDE AFKAST
I SAFES LEVETID (27 ÅR)
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Grafen viser rullende femårs-a�kast for Formuepleje Safe og verdensaktieindekset
siden 1. maj 1988. A�kastene er sorteret fra de laveste til de højeste.
Kilde: Morningstar og Bloomberg.
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Interview
investeringskonceptet er
blevet testet

Langt sejt træk
giver kvalitet

vi arbejder alle
i samme retning

te

Grafen dokumenterer den afkastmæssige styrke og
viser, at afkastet og risikoen for Safe over femårsperioder
har været langt bedre end for verdensaktieindekset.
Det er værd at lægge mærke til, at der kun er 10 styk
60-måneders perioder, hvor afkastet har været negativt
inden for de seneste 27 år. Det er mindre end 4 procent
af samtlige 264 rullende femårsperioder. Til sammenligning har 27 procent af verdensaktieindeksets fem-års
perioder negativt afkast – og endda med større negativt
afkast end det værste for Safe.
”Det er et udtryk for kvalitet,” konstaterer Niels
B. Thuesen.
Den lærende investering
Gennem tiden er investeringskonceptet blevet testet
gennem flere store og ganske forskelligartede kriser.
Det betyder, at Formuepleje Safe løbende er blevet justeret og finpudset for at kunne fastholde sine attraktive
langsigtede afkastgenererende egenskaber.
Første gang, konceptet blev trykprøvet, var omkring
1994, som vedrører fire af de i alt 10 negative 60-måneders afkast. Her blev Safe ramt af henholdsvis sammenbruddet i det europæiske valutasamarbejde (EMS) og
valutakrisen.
”Det viste sig at være et problem, at Safe dengang
investerede en betydelig del af aktiverne i statsobligationer fra blandt andre Sverige, Finland og Italien.
At valutaen i de nævnte lande blev devalueret var ikke
det største problem, men derimod at de pågældende landes statsobligationer blev illikvide i en stresset periode.
Og så er det vanskeligt at have låntagning, som en vigtig
ingrediens i investeringsstrategien,” siger Niels B.
Thuesen.
Efter 1995 blev risikostyringen forbedret, og frem
adrettet blev der langt overvejende alene investeret i
værdipapirer, som også i stressperioder må antages
at være likvide – nemlig globale aktier og danske real
kreditobligationer.

08
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Anden gang, Formuepleje Safe blev tilført en forbedring,
var efter første kvartal af 2009. De seks resterende perioder med negative afkast i grafen på forrige side vedrører
nemlig perioden umiddelbart efter finanskrisens start.
Den strammere risikostyring viste sig at være afgørende
vigtig for Safe under finanskrisen, men det viste sig også
at være et problem, at der blev lånt i en anden valuta,
primært schweizerfranc, end det der blev investeret i.
Derfor blev Safe efter første kvartal 2009 tilført endnu en
forbedring, idet låntagning blev begrænset til at være i
danske kroner eller euro. Havde denne risikostyring
været implementeret før finanskrisen, ville grafen også
have været foruden de seks negative afkast for Safe i forbindelse med finanskrisen.
Tredje gang Safe blev yderligere udviklet var i sommeren 2012. Her var det ikke en krise, der lå bag, men der
imod ønsket om flere forbedringer, der skulle fremtidssikre Formuepleje. Forbedringerne vedrørte en række
områder som for eksempel endnu strammere risikostyring og formalisering heraf, bedre beskyttelse i forbindelse med kursfald, aktivernes sammensætning, omdannelse til en foreningsstruktur, hvorved kursen altid vil
ligge tæt på den indre værdi.
Desuden blev organiseringen mere processtyret, så
investeringsprocesser, der fungerer bedre, kan repeteres,
og der kan drages læring af det, som ikke virker, og ikke
mindst valgte man at ansætte flere tunge investeringseksperter. Alt sammen gratis fordele for investorerne, da
omkostningerne for den enkelte investor ikke er steget.
”Safe har siden sin fødsel i 1988 været unik. Ingen
andre kapitalforvaltere i Danmark har tilsvarende
investeringsløsninger med samme enestående historiske
performance og risiko. Til trods for, at Safe ikke er født
med de nævnte forbedringer, må resultatet dog uomtvisteligt siges at have været mere end tilfredsstillende. Det
er udtryk for kvalitet, og det er fyrtårnet for den værdi,
Formuepleje har skabt og fortsat vil skabe for sine investorer,” siger Niels B. Thuesen.

sammen
fal
interesser dende
mellem
Formue
pleje og
investorerne
Formuepleje
bliver
ustandselig
holdt til ilden

Bred portefølje
For god ordens skyld skal det tilføjes, at Formuepleje
også har opsparingsløsninger, som har en højere andel af
låntagning på balancen – nemlig Epikur og Penta. Disse
foreninger blev derfor mere udsatte under finanskrisen
end Safe, og mangler endnu lidt i at være kommet op på
den tidligere kurstop fra 1. juli 2007.
Tilsvarende har Formuepleje også foreninger med
lavere gældsandel – nemlig Optimum (uden gæld) og
Pareto (med halvdelen af Safes gældsandel). Her har risikoprofilen over femårs-perioder naturligvis været endnu
bedre end for Safe.
De nævnte fem foreninger – Optimum, Pareto, Safe,
Epikur og Penta – investerer alle efter samme overordnede aktivallokering og adskiller sig væsentligst på
gældsandelen. De har naturligvis alle fået tilført de
samme forbedringer som Safe.
Interessefællesskab
Formuepleje har dokumenteret et godt afkast over en
meget lang periode fra en investeringsmodel med moderat skalering af en lavrisikoportefølje. Det er en vigtig og
fortsat central del af selve kernen i Formuepleje.
En anden central del er de sammenfaldende inte
resser mellem Formuepleje og investorerne i at skabe
absolut positivt afkast. Investorernes garanti herfor vedrører væsentligst tre forhold:

1. Uafhængigheden af bankerne. Det vil sige ingen indtjening på transaktioner, valuta eller rentemarginal.
2. En honorarstruktur med resultathonorar, hvor
tab først skal genindtjenes, før der kan udbetales
resultathonorar.

Ikke på min vagt
”Jeg mærker en vilje og evne til at levere resultater i hele
Formuepleje. Det ligger dybt i Formueplejes DNA, at vi
investerer sammen med kunderne, og at vi alle arbejder i
samme retning. Vi ved, vi er omringet af konkurrenter, og
vi ved, at vi skal levere,” siger Niels B. Thuesen.
Men han er også meget bevidst om, at hverken Epikur
eller Penta endnu er over sine tidligere toppunkter fra
juli 2007.
”Vi er ydmyge over for de – heldigvis forholdsvis få
– investorer, som endnu ikke har indhentet det tabte, og
ikke mindst over for de mange investorer, som desværre
tabte tålmodigheden, da finanskrisen rasede. Det er
endnu en spore til, at vi holder fast i en forstandig og
stram risikostyring med fokus på langsigtet værdiskabelse,” siger han.
Efter tre år som adm. direktør kan Niels B. Thuesen
med tilfredshed se tilbage på en periode, hvor formuen
under forvaltning er omtrent tredoblet. Formuepleje er
yderligere til stede og aktiv inden for formidling af investeringsløsninger til de største danske – og udenlandske
institutionelle investorer.
”Vi er kommet et godt stykke de seneste tre år. Og du
kan være fuldstændig sikker på, at på min vagt, vil jeg og
mine kolleger gøre alt, hvad der er muligt for også fremover at skabe langsigtet værdi for investorerne,” slutter
Niels B. Thuesen.

langsi
gtet væ
rdi
for investorerne

3. Ejere og ledende medarbejdere investerer også selv i
Formueplejes opsparingsprodukter.
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Renteafkast

Attraktivt renteafkast
med lav risiko
Formuepleje har lanceret den nye afdeling Absalon Obligationer, som på
trods af meget lav risiko kan levere et forventet attraktivt positivt afkast.

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

Formuepleje lancerer Absalon Obligationer netop nu
som et attraktivt alternativ til alle de investorer, der
har investeret i danske obligationer gennem investeringsforeninger. Det aktuelt lave renteniveau betyder,
at det kan være svært at se, at en investering i en
obligationsportefølje med danske stats- og realkreditobligationer er en god ide, når der også skal tages
højde for gennemsnitlige årlige administrationsomkostninger på cirka 0,6 procent for danske investeringsforeninger med kortløbende obligationer.
Det tager Formuepleje nu konsekvensen af og lancerer Absalon Obligationer, som har mulighed for at
imødekomme udfordringen med de lave renter ved
at tilbyde investorerne en lavrisikoinvestering med
forventet positiv værdi efter alle omkostninger.

Investeringsområde
Absalon Obligationer investerer, som navnet antyder,
kun i obligationer, men afdelingen kombinerer investering i danske realkreditobligationer med investering i forskellige typer af globale virksomhedsobliga
tioner. Fordelingen mellem de to typer kan variere
afhængigt af de aktuelle afkastforventninger.
Dog er der aktuelt investeret cirka 17 procent i globale virksomhedsobligationer med en rating, der ligger lige under såkaldt Investment Grade. Det vil sige
virksomhedsobligationer, der har en forholdsvis fornuftig kreditkvalitet og et attraktivt forventet afkast.

Afkastforventning
Den aktuelle afkastforventning ved uændret rente
niveau er på et års sigt cirka 1,5 procent efter omkostninger. Det lyder måske ikke af så meget, men det skal
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ses i lyset af det aktuelt meget lave renteniveau, hvor
en dansk obligation med en løbetid på tre til fem år
kan levere et afkast på cirka 0,5 procent årligt.
Absalon Obligationer vil som nævnt fortrinsvis være
investeret i danske realkreditobligationer for at sikre
en forventet lav risiko, men investering i omhyggeligt
udvalgte globale virksomhedsobligationer kan øge
afdelingens samlede forventede afkast.
Det forventede afkast på den type virksomhedsobligationer, som afdelingen investerer i, er cirka 4-5 procent på et års sigt. Kombinationen af de danske realkreditobligationer og de globale virksomhedsobligationer giver både en lav risiko og et forholdsvis fornuftigt
renteafkast set i lyset af det historisk lave renteniveau.

Team
Udvælgelsen af de danske realkreditobligationer
foretages af Formueplejes obligationsteam, som består
af senior kapitalforvalterne René Rømer og Erik Bech.
Virksomhedsobligationerne udvælges af Formueplejes
kreditteam, der ledes af chefporteføljemanager
Klaus Blaabjerg. Fordelingen mellem de forskellige
aktiver og vægtningen af de forskellige obligationstyper
besluttes af Formueplejes kapitalforvaltning.
Aktiv styring af renterisiko
Absalon Obligationer har mulighed for både at
afdække valutakursrisikoen på de globale virksomhedsobligationer og renterisikoen på hele porteføljen.
Beslutningen om afdækning af renterisikoen foretages
af Formueplejes kapitalforvaltning og vil kunne etab
leres, når kapitalforvaltningen skønner, at prisen for
at forsikre sig mod kursfald er attraktiv i forhold til

det forventede afkast. Afdelingen er aktuelt skærmet
mod moderate rentestigninger. Kapitalforvaltningen har
valgt at holde kursfølsomheden lav med en varighed på
lidt mere end tre år. Det betyder i runde tal, at en rentestigning for de mellemlange obligationer på cirka et procentpoint giver et fald i indre værdi for afdelingen på
godt 3 procent. Det primære afkastgivende element for
afdelingen vil derfor være de kuponrenter, obligationer
leverer. Det sekundære er kursgevinster som følge af
renteændringer og løbetidsforkortelser.

Investering i afdelingen
Absalon Obligationer er som tidligere beskrevet velegnet
til investorer, der ønsker formuebevarelse på mindst et
års sigt, og som yderligere vurderer, at et forventet afkast
på cirka 1,5 procent årligt er attraktivt, når den lave
risiko tages med i betragtningen. Afdelingen udbetaler
udbytte én gang om året i april og er derfor realisationsbeskattet. Det gør den velegnet til investering af både frie
midler og pensionsmidler samt for selskaber. Midler

under virksomhedsskatteordningen må ikke investeres i
Absalon Obligationer, uden at det bliver betragtet som
hævning. Absalon Obligationer er børsnoteret og kan
handles via egen netbank og pengeinstitut, men også
gennem Formuepleje.

Lave omkostninger
I forhold til lignende afdelinger har Absalon Obligationer
relativt set meget lave omkostninger, idet tillægget til
indre værdi ved køb aktuelt maksimalt udgør 0,25 procent og samme sats ved salg. De årlige løbende omkostninger udgør kun 0,5 procent. ÅOP er 0,57. Omkostning
erne betyder dog, at helt kortsigtede investeringer i
Absalon Obligationer på under et år ikke kan anbefales.
Du kan læse mere om Absalon Obligationer på
formuepleje.dk. Klik på ”Afdelinger” og find afdelingen
i listen. Læs også både faktaark og Central Investorinfor
mation, inden eventuelt investering foretages. Har du
yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Formuepleje.

FAKTA om Absalon Obligationer
Navn

Absalon Invest, afdeling Obligationer

Fondskode

DK0060632925

Opstart

7. april 2015

Emission/indløsningssats

0,25 procent

Løbende omkostninger

0,50

Aktuelt ÅOP

0,57

Forventet 1-års afkast efter omkostninger

Cirka 1,5 procent

Varighed/kursfølsomhed

Godt 3 år
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Investeringsværkstedet

Forstærk din portefølje
med virksomhedsobligationer
Renterne er lave. Aktierne er steget næsten uafbrudt i seks år. I Formueplejes
investeringsværksted stiller vi skarpt på, hvordan større kunders porteføljer
kan forbedres gennem især investering i virksomhedsobligationer.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Kundedirektør Claus Richardt Holm har de seneste
måneder haft talrige møder med flere af Formueplejes
største kunder. Og der er en ting, der går igen på alle
møderne:
”Kunderne siger næsten alle sammen, at de er bange
for, at aktierne generelt er kommet lidt for højt op. Og de
kigger længselsfuldt efter bare at kunne tjene en smule
rente på almindelige obligationer. Men samtidig værger
de sig imod at tage gevinster på både obligationer og
aktier hjem i stor stil. Heldigvis har vi nogle fornuftige
bud på løsninger, der indebærer omlægning af porte
føljen mod attraktive virksomhedsobligationer med
moderat rentefølsomhed,” siger Claus Richardt Holm.
Løsningsmodellerne tager altid udgangspunkt i en
omhyggelig analyse af kundens lyst til risiko og ikke
mindst investeringshorisont. Men samtidig er det vigtigt,
at kunden forstår de aktuelle risici, der ligger og lurer,
og at kunden gør sig klart, hvordan de forventelige
skvulp på finansmarkederne påvirker formueværdien
på kort og langt sigt.
”Formuepleje forventer et moderat aktieafkast det
næste år på omkring det historiske gennemsnit på cirka
8 procent og moderate rentestigninger på cirka et procentpoint for de langtløbende obligationer. Men vejen
dertil kan nemt blive lidt udfordrende, så det er vigtigt,
at analysen tager udgangspunkt i en investeringshorisont på mindst fem år,” siger Claus Richardt Holm.
Rentestigning er et tema
Rentestigninger er et af de markante langsigtede temaer
på de finansielle markeder. I slutningen af april i år
nåede den 10-årige danske statsrente en foreløbig bund
på cirka 0,1 procent. Siden er renten steget ganske markant og ligger aktuelt på cirka 1 procent.
12

Formue // 3. kvartal 2015

Rentestigningen har påvirket kurserne på alle typer af
obligationer negativt, og det skyldes dels en forventning
om amerikanske rentestigninger til efteråret, dels tegn
på stigende inflation i Europa som følge af tiltagende
vækst afledt af Den Europæiske Centralbanks penge
udpumpningsprogram.
”Investorer, som har en pæn del af deres portefølje i
obligationer, er nødt til aktivt at tage stilling til den eksponering, de har, overfor de stigende renter. Det betyder,
at de enten skal gå helt eller delvist kontant eller minimere porteføljens kursfølsomhed. Formuepleje anbefaler
det sidste for dermed at kunne drage fordel af løbende
geninvesteringer til højere renteniveauer,” siger Claus
Richardt Holm.
Han tilføjer, at renteændringer er umulige at forudsige
på kort sigt, og at de kan komme meget pludseligt i begge
retninger. I stedet for at forsøge at time køb og salg, er
det derfor bedre at være korrekt investeret i forhold til
ens risikoprofil og investeringshorisont. Det kan godt
være, at det vil føre til nogle perioder med røde tal, men
det er ikke vigtigt i forhold til det langsigtede mål om at
bevare og øge formuen.
Typisk investor
Kundedirektør Claus Richardt Holm fortæller, at han
blandt de mange nye kunder, han taler med, ofte ser en
typisk portefølje, hvor der er en relativt stor andel investeret i både kort- og langtløbende danske obligationer.
”Det kalder kunden ofte sit ’formuebevarende element’. Men pointen er, at afkastet efter omkostninger er
tæt på nul, mens risikoen for tab er stor. Det, synes jeg
ikke, er god rådgivning. Jeg anbefaler i stedet en rentebærende del af porteføljen, som giver et forventet afkast
på måske 3-4 procent efter omkostninger ved svagt

stigende renter. Risikoen bliver lidt større, men den kan
jo netop accepteres, fordi forudsætningen er en investeringshorisont på mindst fem år,” siger han.
Han tilføjer, at investorer med kortere investeringshorisonter på for eksempel et til to år alene bør investere i
individuelle danske obligationer med en løbetid på maksimalt tre år og så acceptere, at afkastet er tæt på nul – eller
investere i Absalon Obligationer, læs mere på side 10.
Absalon High Yield Obligationer
Den investeringsløsning, som Claus Richardt Holm peger
på, er Absalon High Yield Obligationer, der er en investeringsforeningsafdeling, der administreres og rådgives af
Formueplejekoncernen. Afdelingen investerer i globale
virksomhedsobligationer, som har en S&P-kreditrating,
der ligger mellem BBB og B-. Porteføljen er spredt på
cirka 100 forskellige virksomheder over hele verden, og
der er tale om omhyggeligt udvalgte obligationer udstedt
af relativt sunde virksomheder med gode muligheder for,
at de kan betale af på deres gæld. Ved et uændret renteniveau er det forventede årlige afkast cirka 5-6 procent.
Virksomhedsobligationer udstedes primært i amerikanske dollar, og som hovedregel vil vi afdække valuta
risikoen. Som noget helt særligt har Formuepleje også
mulighed for at afdække renterisikoen, således at afdelingen alene er eksponeret mod den merrente, man som

investor får for at investere i denne type obligationer.
Den mulighed er dog ikke udnyttet i skrivende stund, idet
porteføljen er placeret i obligationer med en varighed på
cirka 3,5, og dermed har en forholdsvis lav følsomhed
overfor ændringer i renteniveauet. Det betyder, at en rentestigning på 1 procentpoint giver et fald i indre værdi på
cirka 3,5 procent. Denne følsomhed er netop årsagen til,
at investeringshorisonten for den samlede portefølje er
mindst fem år. Afdelingen er realisationsbeskattet og udbetaler udbytte hvert år i april. Se formuepleje.dk eller
Magasinet FORMUE 2//2015 for yderligere information.
Eksempel på omlægning
Kundedirektør Claus Richardt Holm har lavet et modeleksempel baseret på den erfaring, han har fra de seneste
kundemøder. I den oprindelige porteføljesammensætning, som det fremgår af grafikken side 15, er 40 procent
placeret i danske kort- og langtløbende obligationer. Det
kan enten være gennem danske investeringsforeninger
eller direkte i udvalgte obligationer. Desuden er cirka 20
procent placeret i såkaldte Investment Grade Virksomhedsobligationer, som er kendetegnet ved at have en høj
kreditværdighed, men et lavt forventet afkast.
Disse i alt 60 procent af porteføljen udskiftes nu med
20 procent Absalon High Yield Obligationer og suppleres
med 20 procent i Formuepleje Optimum og Pareto, der
har en relativt lav risiko og passer med investeringshorisonten på tre til fem år. Desuden tilføjes Formuepleje
Fokus, der gennem gearede investeringer i sikre danske
realkreditobligationer henter sit afkast på at låne billigt
til negative renter på cirka minus 0,20 procent og investerer i højere forrentede realkreditobligationer.
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I stedet for at forsøge at time køb og salg, er det
bedre at være korrekt investeret i forhold til ens
risikoprofil og investeringshorisont.
Claus Richardt Holm
Partner, kundedirektør

Dermed opnår Fokus et forventeligt afkast på cirka 7-9
procent det næste år. Resultatet af omlægningen er, at
det forventede årlige afkast øges ganske pænt fra tid
ligere 4,5 procent til 7,1 procent. Risikoen stiger lidt
som følge af en øget eksponering over for aktierisiko.
Men ser man på ”worst case fem år – med 95 procent
sandsynlighed”, er det faldet fra minus 4,8 til minus 2,0
procent. Det vil sige, at risikoen over mindst fem år er
mindre end før, mens det forventede afkast er øget. Dette
er et eksempel på, hvordan investering i virksomheds
obligationer sammen med nogle af Formueplejes andre
investeringsløsninger med lav til middel risiko kan levere
en portefølje med højere kvalitet i afkastet. Claus Richardt
Holm understreger, at investeringshorisonten er tre til
fem år for bedre at kunne imødegå de uvægerlige bølgegange på de finansielle markeder.

Spredning og kvalitet er kodeordet
Claus Richardt Holm har rådgivet hundredevis af store
private kunder gennem de seneste 20 år, og bundlinjen for
den rådgivning, som Formuepleje står for, er aktiv forvaltning og fordeling på forskellige typer af værdipapirer.
”En sund portefølje, der kan lægge grunden for en
attraktiv langsigtet formuestigning, kræver, at jeg som
rådgiver skal være omhyggelig i udvælgelsen af de forskellige investeringsløsninger og aktivtyper. Når det kombineres med en forpligtelse fra kunden omkring en tilstrækkelig lang investeringshorisont, er det min erfaring, at den
foreslåede portefølje lægger grunden til langsigtet formuebevarelse og ikke mindst -forøgelse,” siger han.
Udarbejdelse af en individuel formueanalyse og investeringsrådgivning tilbydes alene kunder, der har en samlet
investerbar formue på mere end fem millioner kroner.

Oprindelig portefølje

Anbefalet portefølje

Korte obligationer
20%

Safe 30%

DK aktier 10%

ABS HY
obligationer
20%

Safe 30%

Fokus
20%
DK aktier
10%

Lange
obligationer
20%
Virksomhedsobligationer 20%

Optimum 10%

Forventet porteføljeafkast

4,5%

Forventet porteføljeafkast

Porteføljerisiko (std.afv.)

7,6%

Porteføljerisiko (std.afv.)

0,59

Sharpe Ratio

Sharpe Ratio

Pareto 10%

7,1%
10,4%
0,68

-7,3%

Worst case 3 år/95% sandsynlighed

Worst case 5 år/95% sandsynlighed

-4,8%

Worst case 5 år/95% sandsynlighed

-2,0%

Risikovurdering

Middel

Risikovurdering

Middel

Worst case 3 år/95% sandsynlighed

-7,3%

Analysen bygger på historiske afkast og risici, hvilket ikke er garanti for fremtidige afkast og risici.
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Europa

Euroen står over for
krævende udfordringer
Henrik Franck
Partner, direktør og investeringsstrateg

Siden finanskrisen brød ud for syv år siden, er svaghederne i det økonomipolitiske projekt, euroen, blevet udstillet. Mulige løsninger på problemerne
er komplicerede og svære at sluge for både politikere og befolkninger.
Investeringsstrateg Henrik Franck trækker problemer og løsninger op.
Af Katrine Sigvardt, journalist, Formuepleje // katrine.sigvardt@formuepleje.dk

Problemerne omkring euroen bunder i, at projektet er
politisk, mens virkeligheden, som den fælles valuta skal
fungere i, er økonomisk. Det kan gå så længe, den poli
tiske vilje til at løse de økonomiske problemer med poli
tiske værktøjer er stærk. Men udviklingen i Europa
bevæger sig højere og højere grad mod øget nationalisme
og EU-skepsis, hvilket svækker viljen og påvirker den
økonomiske virkelighed.
Fred, handel og velstand
Efter anden verdenskrig stod Europa tilbage splittet og
sårbart. Mistillid og frygt trak lange skygger på tværs
af landegrænserne, og især Frankrig havde svært ved at
lægge minderne om sin tyske nabos aggressive hand
linger bag sig.
Derfor foreslog udenrigsminister Robert Schuman i
1950, at man oprettede et europæisk kul- og stålfællesskab, der skulle fungere som et frit marked mellem medlemslandene. Tanken var, at man ved at etablere et økonomisk interessefælleskab ikke blot ville undgå, at der
udbrød en ny krig mellem Frankrig og Tyskland i efterkrigstiden, men at det også ville have en forebyggende
effekt i forhold til europæiske konflikter i fremtiden.
Med missionen om at bringe fred og velstand til
Europa har EU fra begyndelsen været et politisk projekt,
som har løst aktuelle problemer med politisk indsats.
Men siden euroen gjorde sin entre, er der skabt grobund
for en række udfordringer af en helt anden karakter, og
som kræver en anden type løsningsmodel.
16
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Et økonomipolitisk blandingsprojekt
Henrik Franck er partner og investeringsstrateg i Formuepleje. Han har længe holdt øje med udviklingen i
Europa og det stigende pres, der gennem tiden har lagt
sig på det europæiske samarbejde. Det pres, forklarer
han, skyldes euroen:
”Problemet med euroen er, at den blev skabt på et
politisk grundlag – ikke et økonomisk,” siger Henrik
Franck og henviser til teorien om optimale valutaom
råder, som beskriver en række kriterier, der skal være
opfyldt, før en fælles valutaunion kan fungere optimalt.
”Hvis ikke de involverede lande lever op til nogle
grundlæggende krav, har man et meget dårligt fundament for at få en monetær union til at fungere. Med
store forskelle øger man risikoen for, at landene reagerer
FAKTA

Optimale valutaområder
1. Landene må ikke kunne påvirkes asymmetrisk
af eksterne chok.
2. D
 er skal være fri bevægelighed for både
kapital og arbejdskraft.
3. Landene skal have en diversificeret produktion
og samhandel.
4. D
 er skal være en vis politisk og finanspolitisk
integration.

Kilde: Formuepleje og Robert A. Mundell, Peter Kenen, og Ronald McKinnon.
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meget forskelligt på forskellen i efterspørgsel, og det kan give problemer,”
forklarer han og tilføjer, at man for
eksempel kan argumentere for, at det
er det, vi oplever i øjeblikket, hvor
Grækenland er ved at gå konkurs, og
en række økonomisk stærke lande
hænger på regningen.
”Før man overhovedet overvejer en
fælles monetær union, bliver man nødt
til at sikre, at de involverede lande ligger
tæt på hinanden, handler meget med
hinanden og er nogenlunde ens. Det
lever de ikke op til i dag, og det gjorde
de bestemt heller ikke, da man i sin tid
skabte euroen,” forklarer Henrik Franck.
Oveni det mangelfulde teoretiske
grundlag blev beslutningen om euroen
truffet på baggrund af et kompromis
mellem Tyskland og Frankrig. Selvom
tyskerne mente, at Europa hverken var
klar økonomisk, socialt eller kulturelt til
at indføre en fælles valuta, havde de
siden Berlin-murens fald i 1989 haft et
stort ønske om at genforene øst og vest
– et ønske, Frankrig kun ville indfri, hvis
tyskerne til gengæld sagde ja til euroen.
”Man kan sige, at den politiske vision
trumfede de økonomiske kendsger
ninger, og det mærker vi konsekvenserne
af i dag,” forklarer Henrik Franck.
”Håbet var selvfølgelig, at man løbende
ville få styr på det mangelfulde grundlag,
så den nye møntfod kunne få et solidt
fundament. Derfor opstillede man konkrete regler, der skulle sikre, at landene
i eurosamarbejdet førte en ansvarlig
økonomisk politik, men siden valgte
både Tyskland og Frankrig så selv at
bryde reglerne, og det gav den økonomiske disciplin i Europa et alvorligt knæk.”
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Tre problemer, der skyldes euroen
På grund af den slappe økonomiske disciplin står det europæiske samfund fra et
økonomisk perspektiv helt konkret over
tre overordnede problemer, der kræver
handling både nu og i fremtiden: Et på
kort sigt, et på mellemlangt sigt og et på
langt sigt.
Det kortsigtede problem var den europæiske likviditetskrise, som opstod, fordi
Portugal, Italien, Irland, Grækenland og
Spanien – de såkaldte PIIGS-lande – alle
stod overfor en gæld, der snart ville
udløbe, og et gabende underskud i deres
statsbudgetter. Behovet for hurtigt at
skaffe likviditet var stort, men uden muligheden for at låne penge i markederne,
rykkede PIIGS stadig nærmere risikoen
for statsbankerot. Situationen var uholdbar og ville hurtigt kunne sætte en stopper for det europæiske samarbejde, hvis
ikke man øjeblikkeligt fandt en løsning.
Den Europæiske Centralbank valgte at
løse problemet gennem forskellige pengeudpumpningsprogrammer med det formål at nedbringe statsrenterne. Det er
lykkedes. I dag kan både Spanien og Italien låne i to år til under en kvart procent.
Lidt længere ude i fremtiden venter
det mellemlange problem, som ifølge
Henrik Franck bunder i, at forskellen i
konkurrenceevnen mellem landene i
eurozonen er for stor.
”Selvom der enkelte steder er sket
forbedringer, er faktum stadig, at lønning
erne i store dele af Sydeuropa er alt for
høje i forhold til det, der bliver produceret. Umiddelbart er løsningen at skære i
lønnen og andre ydelser, men det kan ikke
lade sig gøre i praksis, når disse lande
samtidig står med en kæmpe gæld.”

Endelig er der det langsigtede problem.
Som tidligere nævnt er euroen omdrejningspunktet for en stor del af det pres,
der i øjeblikket ligger på det europæiske
fællesskab, og derfor er det lange problem
for eurosamarbejdet, at EU helt grundlæggende ikke opfylder kriterierne for et
optimalt valutasamarbejde.
”De kulturelle, sociale og økonomiske
forskelle landene imellem er simpelthen for
store. Det vil kræve omfattende reformer at
rette op på, og derudover vil det tage utrolig
lang tid. Som det er nu, kan det europæiske
valutasamarbejde aldrig blive rigtig godt,”
forklarer Henrik Franck og tilføjer, at selv-
om løsningen ligger langt fra højrebenet,
er det afgørende, at man får styr på det
langsigtede euro-fundament.
”Hele konstruktionen omkring euroen er
kun holdbar, hvis man kan overbevise lande
som Frankrig, Italien og Grækenland om at
føre en mere ansvarlig økonomisk politik og
gennemføre gennemgribende økonomiske
reformer. Projektet er ikke holdbart i længden, medmindre man hurtigt etablerer markant øget ensrettethed – det er det, vi økonomer kalder konvergens – inden for valuta
unionen,” forklarer han.

Det EU-kritiske kor
Konsekvenserne af de store forskelle mellem de europæiske medlemslande har desuden medført, at en stigende EU-skepsis
har bredt sig over hele Europa.
Mange vil ikke acceptere de store konsekvenser af det indre marked som for eksempel de åbne grænser, meningsløse harmoniseringer og regulering. Derudover oplever
befolkningerne i mange eurolande nu
forpligtelserne ved den økonomiske union.
”Der er ingen tvivl om, at de EU-skeptiske bevægelser, vi oplever i øjeblikket, skyldes, at man har truffet vigtige beslutninger
på forkerte grundlag. Det er det, befolkning
erne er begyndt at gøre oprør mod, for
selvom man politisk kan strække sig meget
langt for at få et økonomisk projekt som
euroen til at fungere, er der ikke tale om
andet end politiske lappeløsninger,” siger
Henrik Franck.
”Vi har hørt meget om, hvordan EU-skeptiske partier stormer frem i de sydeuropæiske meningsmålinger, men kritikken er også

begyndt at ulme i selve kernen af EU-samarbejdet. I for eksempel Tyskland har befolkningen indtil nu bakket op om EU-sam
arbejdet, men de begynder at få oplevelsen
af at skulle betale prisen for, at andre lande
har ført en uansvarlig økonomisk politik,”
forklarer Henrik Franck og tilføjer, at det for
nyligt overstående valg i Storbritannien også
har givet plads til EU-kritiske røster.
Her ønsker en voksende del af befolk
ningen ikke, at EU udvikler sig yderligere
i retning af en union, og det har skabt
grobund for en debat om helt at forlade
EU-samarbejdet.
”Briterne er især kritiske over for den
politiske integration i EU, ligesom der er
bekymring omkring den voksende indvandring fra primært de nye EU-lande i øst,
som, man mener, underminerer velfærds
systemet.”

Gamle EU skal tænke nyt
Netop indvandringen er et tema, der for
nyligt har fyldt meget i den offentlige debat.
Sammen med den økonomiske krise i Grækenland er det bådflygtninge i Middelhavet,
der har optaget spalteplads. Billeder af
både tungt læsset med tragiske menneskeskæbner har tvunget Europa til at spørge
sig selv, hvad vi stiller op med de tusindvis af
borgere, der flygter mod drømmen om et
bedre liv i Europa. Hvordan forhindrer vi, at
så mange liv går til på åbent hav? Og hvordan forholder vi os til dem, der slipper ind?
Ifølge Tænketanken EUROPA vil vi i bund
og grund helst holde dem ude af EU. Historisk set har Europa stædigt holdt fast i tanken om, at EU er for europæere, og ideen
om at åbne grænserne for dem, der gerne
vil ind, er svær pludselig at forene sig med.
Men det er nødvendigt, for faktum er, at
Europa om ganske få år vil stå over for en
akut mangel på arbejdskraft.
Samme tænketank og Dansk Erhverv
vurderer, at Danmark i 2030 vil mangle
omkring 30.000 højtuddannede. Indvand
ringen er med andre ord nødvendig for
Europa, men vi har svært ved at forene os
med tanken – et emne, der i Danmark heftigt blev debatteret under valgkampen før
folketingsvalget i juni.
”Når man som Europa har mangel på
kvalificeret arbejdskraft, men samtidig

smækker døren i hovedet på dem, der kan,
vil og har evnerne, lægger man en dæmper
på væksten og på økonomien,” siger Henrik
Franck og opfordrer til, at man vender blikket mod USA, Canada og Australien, som
ifølge Tænketanken EUROPA længe har
været mere populære destinationer for
højtuddannet arbejdskraft.
”Amerikanerne har gennem mange år
haft en helt anden tilgang til for eksempel
indvandring, og derfor står de heller ikke
over for de samme udfordringer, som vi i
øjeblikket kæmper med i Europa. Europa
er blevet gammelt, og hvis ikke vi fornyer os
og måden, vi tænker på i forhold til indvandring, bliver vi snart overhalet indenom af
resten af verden.”
Håb og politisk vilje
Selvom udsigterne kan virke dystre, bør
man nok slå koldt vand i blodet, før man
sender det europæiske fællesskab til tælling, for ser man på meningsmålingerne, er
det faktisk sådan, at 70 procent af den europæiske befolkning er glade for EU og støtter
det fælles projekt. Desuden har de skep
tiske partier ingen reel magt i hverken
Europa Parlamentet eller Europa Rådet,
som ledes af en blårød koalition.
”Det er en god nyhed, og eurosamarbejdet er trods alt ikke er brudt sammen
endnu. Det må tilskrives den store politiske
vilje. Men de helt store spørgsmål er, om
denne vilje kan holde sammen på et europrojekt under folkeligt pres? Og har krisen
for store konsekvenser for fortsat udvikling
af den politiske union?,” spørger Henrik
Franck og fortsætter:
”Problemerne er der helt sikkert, og
de skal løses. Der er uden tvivl en risiko
for helt eller delvist sammenbrud af det
politiske EU-samarbejde og af europro
jektet. De næste år bliver afgørende, og det
er ikke utænkeligt, at vi vil opleve det første
land forlade euroen. Grækenland kan frivilligt eller ufrivilligt nå dertil, og selvom det
vil være et politisk nederlag for EU-projektet, vil det ikke nødvendigvis true eurosam
arbejdet. Med politisk vilje kan man
komme langt.”
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Kan aktierne
fortsat stige?
De seneste seks år har aktierne kun kendt én vej, og det har været op.
Som et resultat har Formueplejes investorer høstet solide afkast, men
kan det fortsætte?
Af Otto Friedrichsen, aktiestrateg, Formuepleje // otto.friedrichsen@formuepleje.dk // Twitter: @O2friedrichsen

Formueplejes balancerede porteføljer har gennem
en længere årrække været fuldt allokeret mod aktier
inden for de gældende investeringsrammer. Dette
har været særdeles attraktivt, men med stærke markeder, bør man som investor ind imellem standse op
og evaluere. Har de seneste kvartalers begivenheder
ændret Formueplejes grundlæggende syn på aktier,
og hvordan skal man som investor forholde sig til
aktier i de kommende kvartaler?
Attraktiv værdiansættelse og en aktiv amerikansk centralbank har siden 2011 været nogle af de
væsentligste årsager til en maksimal aktieallokering
i Formueplejeforeningernes portefølje. Og de seneste par år har forventningen om et efterspørgselsog investeringsdrevet opsving været den primære
årsag til ikke at ændre den aktuelle aktieallokering.
Denne beslutning har været domineret af USA,
der er afgørende for udviklingen på det globale
aktiemarked. Men regioner som Japan og senest
Europa har kopieret den amerikanske model og
understøtter i øjeblikket de respektive økonomier
med samme type massive pengepolitiske stimuli.
Tiltag, der har til formål at understøtte aktivpriserne og øge inflationsforventningerne – ganske
som det har været tilfældet i USA.
Amerikansk økonomi i bedring
Når vi koncentrerer fokus omkring de amerikanske
aktier, er der en række forhold, der er ændret over
de seneste år. Amerikanske aktier er ikke længere
billige, økonomien og den makroøkonomiske
udvikling signalerer i højere grad end tidligere et
selvbærende amerikansk opsving, der langsomt
vinder momentum. Netop den gradvise bedring
i amerikansk økonomi er hovedscenariet bag
Formueplejes fortsatte fulde eksponering mod
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aktier. Niveauet og udviklingen i en række
nøgleparametre er medvirkende til at understøtte
dette syn.

Arbejdsmarkedet
Selvom graden af arbejdsløshed er en bagudrettet
eller historisk observation har den samtidig betydelig fremadrettet økonomisk effekt gennem blandt
andet tillidsindikatorerne. Udviklingen i den amerikanske arbejdsløshed fremgår af grafen på side 22.
Effekten af finanskrisen fremgår tydeligt omkring
2008 og 2009, hvor niveauet i arbejdsløsheden steg
fra 4,5 til 10,0 procent. Efterfølgende er niveauet
faldet støt, og i dag udgør arbejdsløsheden 5,4 procent. Antallet af arbejdsløse er altså knap halveret,
og det er en af de vigtigste parametre i fortolkningen af den økonomiske udvikling.
Udviklingen betyder, at befolkningens købekraft
alt andet lige har været stigende, selv om sammensætningen af arbejdsstyrken har ændret sig.
På trods af en faldende arbejdsløshedsprocent har
dette ikke resulteret i egentlig løninflation. Obser
vationer viser dog en tendens til begyndende
stigende lønomkostninger, hvilket også er blandt
hovedårsagerne til, at Den Amerikanske Centralbank forventes at hæve renten i løbet af andet
halvår 2015. Det er afgørende for en tiltagende økonomisk aktivitet og en accelerering i den nuværende investeringsaktivitet, at beskæftigelsen stiger,
og løninflationen begynder at indfinde sig.
Boligmarkedet
En anden måde at vurdere den økonomiske tilstand
på er at se nærmere på udviklingen i amerikanske
boligpriser. Efter kraftig pristilpasning på boligmarkedet har vi siden 2012 set en positiv prisudvikling.

>>

Den Amerikanske Centralbank
stimulerer ikke længere økonomien,
som det har været tilfældet tidligere
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ARBEJDSLØSHED

HUSPRISUDVIKLING: CASE SHILLER-INDEKS
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På samme måde som faldende arbejdsløshed har en
positiv indkomsteffekt for de arbejdsløse, der kommer i
arbejde, har stigende ejendomspriser en positiv formueeffekt for boligejerne. Stigende økonomisk tillid samt
tiltagende formueeffekter fra blandt andet ejendoms
markedet, aktiemarkedet og beskæftigelsen er vigtige
parametre i holdbarheden og potentialet i den fortsatte
positive økonomiske udvikling.

Virksomhedernes omsætning og indtjening
En samlende figur, der udtrykker disse økonomiske variable, kunne være udviklingen i det amerikanske bruttonationalprodukt (BNP). Men i relation til aktiemarkedet
synes udviklingen i omsætning og indtjening mere
væsentlig, idet det netop over længere tid er indtjeningen i virksomhederne, der danner grobund for aktieudviklingen. Hvor udviklingen i omsætningen selvfølgelig
har været negativt påvirket af finanskrisen omkring
2008 og 2009, har udviklingen for netop omsætningen
været mindre svingende end for indtjeningen, samtidig
med at omsætningen over de seneste kvartaler viser
begrænset momentum. Indtjeningen derimod blev forholdsmæssigt hårdt ramt af både faldende omsætning og
en kraftig lagertilpasning i virksomhederne i kølvandet
på finanskrisen. Siden har omkostningsbesparelser og
effektiviseringer givet markant kraftigere vækst sammenlignet med omsætningen.
Grundet disse omkostningstilpasninger og effektiviseringer ligger de amerikanske selskaber i dag med rekordhøje overskudsgrader, hvor potentialet for yderligere forbedringer alt andet lige vurderes at være begrænset. Det
betyder ikke, at amerikanske selskaber ikke fortsætter
med at effektivisere, men i stedet at den indtjeningsmæssige positive effekt, man har kunnet registrere fra lavere
omkostninger, ikke kommer igen i samme omfang som
tidligere. Omsætningen er trukket af makroøkonomiske
variable som blandt andet arbejds- og ejendomsmarkedet og skal i højere grad trække indtjeningen i fremtiden.

Forbrugertillid
Indikatorer som arbejdsløshed og husprisudvikling
er historiske målinger, der som sagt har stor indflydelse
på de tillidsindikatorer, der ligger til grund for forbrugsmønstret.
Figuren nedenfor viser udviklingen i den amerikanske
forbrugertillid og fanger mange af de positive tendenser,
som registreres i de historiske økonomiske variable. Den
fremstiller en amerikansk forbruger, der siden 2011 har
været i fremgang. Denne fremgang er afgørende for, at
amerikansk økonomi fremadrettet kan fastholde og øge
det nuværende økonomiske momentum. Uden en opti
mistisk amerikansk forbruger er det svært at se en positiv udvikling i de underliggende efterspørgselsparametre
og dermed i sidste ende aktiemarkedet.
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Derfor skal aktieandelen fastholdes
Fremadrettet er det Formueplejes overbevisning, at det
driftsmæssige opsving, der gradvist er ved at indfinde sig
i amerikansk økonomi, vil tiltage i styrke og understøtte
baggrunden for den aktuelle aktieeksponering. Den amerikanske udvikling har været udfordret af den ekstraordinært kolde vinter i første kvartal samt en kraftigt
faldende oliepris siden sommeren 2014, hvlket har lagt

pres på energisektorens investeringsaktivitet. Korrigeres
der for disse engangseffekter, er den overordnede holdning derfor fortsat, at amerikansk økonomi bevæger sig
i den rigtige retning trukket af blandt andet arbejds
markedet og i tiltagende grad virksomhedernes investeringsaktivitet.
S&P 500, OVERSKUDSGRAD
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Et af de største aktuelle fikspunkter for de amerikanske
markeder – og for den sags skyld de globale – er tidspunktet og styrken af den første amerikanske rente
forhøjelse i over ti år. Den Amerikanske Centralbanks
beslutning om på et tidspunkt at initiere renteforhøjelserne bygger på det tiltagende økonomiske momentum og
den deraf øgede forventning om stigende inflation. Renteforhøjelser har historisk skabt volatilitet og usikkerhed på
aktiemarkederne, men overordnet set bør en renteforhøjelse benyttes som en bekræftelse af den positive økonomiske aktivitet mere end et forsøg på at ødelægge aktiefesten (læs mere i artiklen ”Har din aktieportefølje fået
badebukserne på?” i Magasinet FORMUE 02//2015).
Som investor skal man dog være opmærksom på, at
afkastgenereringen i aktiemarkedet fremadrettet – også
som resultat af Den Amerikanske Centralbank – vil ændre
sig fra, hvad vi har været vant til. Tidligere er aktiemarke-

det i USA særligt blevet trukket af forventningen om
bedre tider i kølvandet på de pengepolitiske tiltag, hvilket har resulteret i et dyrere aktiemarked målt på indtjeningen. Fremadrettet bliver det i højere grad realiteterne,
der skal trække udviklingen og definere afkastpotentialet. Derfor bør man som aktieinvestor også indstille sig
på lavere afkast, hvis man sammenligner med tiden efter
2009 (læs mere i artiklen ”Amerikansk regimeskifte på
aktiemarkederne” i Magasinet FORMUE 01//2015).
Hold øje med aftagende vækst
En væsentlig risikofaktor for amerikansk og global økonomi er en reel vækstopbremsning. Usikkerhed omkring
styrken og holdbarheden i det amerikanske opsving er
forhold, som vil kunne udløse markante aktiekursfald.
Baggrunden for risikoelementet udspringer blandt andet
fra de amerikanske virksomheder.
Siden 2008-2009 har amerikanske virksomheder
tilpasset sig lagersituationen, omkostningsbasen og
løbende effektiviseret i bestræbelserne på at skabe indtjeningsvækst trods niveauskiftet i omsætningen.
En mission, der må siges at være lykkedes, idet indtje
ningen er vokset væsentligt mere end omsætningen i
samme periode.
Skulle en økonomisk opbremsning indtræde, vil det
slå direkte igennem på selskabernes indtjening, som jo
netop er den primære driver for aktiekursudviklingen
over tid. På grund af blandt andet en historisk høj overskudsgrad, der levner begrænset plads til yderligere
forbedringer, har virksomhederne nemlig ikke samme
muligheder for at omkostningstilpasse og effektivisere
som tidligere. Formuepleje forholder sig konstruktivt til
risikoscenarierne og vil forsøge at minimere eventuelle
negative effekter. Dog er det værd at fremhæve, at hoved
scenariet fortsat er, at økonomisk momentum i USA vil
være understøttende for globale aktier og dermed hovedårsagen til fuld allokering mod aktier inden for Formueplejeforeningernes investeringsrammer.
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Fastkurspolitik
– et gyldent fængsel?
Siden 1982 har Danmark haft fastkurspolitik, hvor vi har bundet kronens kurs
fast til først D-marken og senere euroen. Det har mange fordele at blive i denne
spændetrøje, men det er ikke uden problemer.
Af René Rømer, CFA, senior kapitalforvalter, Formuepleje // rene.roemer@formuepleje.dk

Med det, der må karakteriseres som en sjælden og
høj grad af selvindsigt på sine egne og kollegers
vegne, besluttede daværende statsminister Poul
Schlüter i 1982 at fjerne de danske politikeres mulighed for at (mis)bruge pengepolitikken til kortsigtede
politiske formål. Måden, Schlüter gjorde dette på,
var at indføre fastkurspolitikken, der i første omgang
bandt kronen til D-marken og senere har bundet
kronen til euroen.
”Nationalbanken bidrager til at sikre stabile priser,
dvs. lav inflation. Det gøres ved at indrette pengepolitikken efter en fast kronekurs over for euroen,” står der på
Nationalbankens hjemmeside.
Fastkurspolitikken er altså et redskab til at sikre
stabile priser, hvilket giver mening for så vidt, at først
Tyskland og dernæst Eurozonen forventes at have
”stabile” priser – da inflationstakten forventes at kon
vergere mellem lande med forbundne valutaer.

Forudsigeligt forsvar
Heri ligger også årsagen til, at Nationalbankens succesfulde forsvar af kronekursen i starten af 2015 var nogenlunde forudsigeligt. Så længe der ikke var udsigt til, at
inflationen i Danmark var på vej mod uholdbare niveauer,
og så længe et stort flertal af medlemmerne i Folketinget
stod bag fastkurspolitikken, ville Lars Rohde og Nationalbanken blive ved med at trykke kroner, sælge dem mod
udenlandsk valuta og dermed holde kronen stabil over
for euroen.
24
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Trilemma
Som ovenstående afslører, er Nationalbanken nemlig
anderledes end de fleste større centralbanker, som primært anvender ændringer i de korte renter til at opnå
sine mål. Det makroøkonomiske trilemma, der blandt
andet er blevet beskrevet af nobelprisvinderen Robert
Mundell, forklarer, at en centralbank kun kan opnå to
af følgende tre mål:
1. S elvstændig pengepolitik (fravalgt af Danmark
– Schweiz før januar 2015)
2. Frie kapitalbevægelser (fravalgt af Kina)
3. F
 ast valutakurs (fravalgt af ECB, USA, Japan
– Schweiz efter januar 2015)

Det, Schlüter gjorde, var at fjerne Danmarks mulighed for
at føre selvstændig pengepolitik, hvilket kan ses ved, at
Nationalbanken i langt de fleste tilfælde hæver og sænker
renten parallelt med, hvad Den Europæiske Centralbank
(ECB) gør. Iøjnefaldende undtagelser var i 2008, hvor
Nationalbanken hævede renten på vej ind i en recession,
og i 2015, hvor Nationalbanken sænkede renten på vej
ind i det, der ligner et opsving – i begge tilfælde for at
bremse kapitalbevægelser, der truede med at ødelægge
fastkurspolitikken. Kineserne har frasagt sig frie kapi
talbevægelser til fordel for, at den kinesiske valuta skygger den amerikanske dollar, mens de store centralbanker
fra USA, Japan og andre har frasagt sig en fastbundet
valutakurs og lader deres valuta flyde frit.

>>

Fotos // Danmarks Nationalbank
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Centralbankernes værktøj
Renten
• Det traditionelle
pengepolitiske værktøj
• For eksempel hæves
renten under højkonjunkturer,
for at undgå overophedning af
økonomien
Kilde: Formuepleje.

Balancen
• Under finanskrisen ændrede
centralbankerne størrelsen og
sammensætningen af deres
aktiver og passiver
• For eksempel kvantitative
lempelser, QE i USA og
eurozonen

Valutauroen i januar blev i øvrigt udløst af, at Schweiz
sprang fra sin fastkurspolitik, da landet fjernede bindingen
til euroen, hvilket så førte til spekulation om, at Danmark
måske ville foretage samme ændring.
Fastkurssucces
I dag er der bred enighed mellem Folketinget, Nationalbanken og universitetsprofessorer om, at fastkurspolitikken
har været en succes. Som nævnt skyldes successen primært, at politikerne afskar sig selv fra at tænke kortsigtet,
sådan som, de fleste mener, var tilfældet i Danmark i
1970’erne. Faktisk meget lig de statslige budgetregler, der i
øjeblikket søges implementeret i forhold til finanspolitikken i det meste af Europa og især i Grækenland. Men successen skyldes også, at de lande, vi har valgt at binde os til,
har ført en ansvarlig pengepolitik og sørget for stabilitet.
Først Tyskland, hvis centralbank (Bundesbank) havde og
har et ry som garant for stabilitet, og dernæst Eurozonen,
hvis centralbank (ECB) blev skabt på samme principper
som Bundesbank.
En ikke-optimal valutaunion
Spørgsmålet er blot, om man kan forvente, at ECB også i
fremtiden vil være garant for stabilitet. Som beskrevet i
artiklen om Europa på side 16 er ECB nemlig centralbank
for en række økonomier, der tilsammen langt fra udgør en
såkaldt optimal valutaunion. Kort fortalt betyder det, at
man i eurozonen fra tid til anden vil opleve, at visse økonomier klarer sig godt, mens andre klarer sig rigtig dårligt.
Det er netop situationen lige nu, hvor en stribe sydeuropæiske lande kæmper for at undslippe massearbejdsløshed,
recession og deflation.
ECB står derfor i en situation, hvor den pengepolitik,
der passer til Sydeuropa, ikke er den samme som den, der
passer til Nordeuropa. Ydermere må det anses for sandsynligt, at ECB fremover vil vælge en pengepolitik, som
læner sig kraftigt op ad de sydeuropæiske behov, fordi
eurozonens fremtid muligvis står og falder med den
økonomiske udvikling i de kriseramte sydeuropæiske
lande. Oversat til almindeligt dansk betyder ovenstående,
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Macroprudential
POLICIES
• Fokus på det samlede
finansielle system
• Værktøjet er for eksempel
begrænsning af muligheden
for afdragsfrihed

at ECB for alt i verden vil skabe vækst i Sydeuropa og i øjeblikket ikke bekymrer sig synderligt om konsekvenserne
af en pengepolitik, der efter alle objektive kriterier er alt
for lempelig i Nordeuropa. Det gælder især for Tyskland,
men også for Danmark, som jo netop adopterer ECBs pengepolitik som følge af fastkurspolitikken. Vi vil altså opleve
lave renter i længere tid end normalt.
Billedligt startede vi altså ud i 1982 med en tysk pengepolitik. Med euroens indførsel blev den til en centraleuropæisk pengepolitik, og nu er vi endt med en sydeuropæisk
pengepolitik. Af samme årsag er udviklingen i Sydeuropa
ekstremt vigtig i forhold til de korte danske renter.

Stol på Rohde
På grund af den lempelige pengepolitik er det sandsynligt,
at vi i den nære fremtid vil opleve, at inflationen kommer
snigende. I eurozonen vil en sådan udvikling blive hilst velkommen, da inflation vil kunne være med til at løse nogle
af de problemer, området er ramt af. Herhjemme vil inflationen dog være knap så velkommen, og den vil kunne være
i direkte modstrid med Nationalbankens overordnede målsætning, som jo er ”at sikre stabile priser.”
Af samme årsag ligger Nationalbanken ikke på den lade
side. Helt i tråd med den internationale udvikling har Nationalbanken i de senere år fået udvidet sin interessesfære,
se figuren øverst. Hvor en centralbank typisk har styret
den økonomiske udvikling via sin rentepolitik, har vi i de
seneste år oplevet, at centralbankernes balancer i endnu
højere grad end tidligere er blevet anvendt til at opfylde
centralbankernes mål. Det har vi set i USA, Storbritannien,
eurozonen og Japan, hvor store pengeudpumpningsprogrammer – de såkaldte Quantitative Easings (QE) – medfører opkøb af store mængder af indenlandske obligationer.
I Danmark, Schweiz og Kina har vi set opkøb af udenlandske aktiver, hvilket har øget valutareserven.
Derudover forsøger centralbankerne også at påvirke den
økonomiske aktivitet på andre måder. I figuren øverst står
det beskrevet som ”Macroprudential Policies”, som dækker
over en lang række kendte og mindre kendte indgreb, men
Nationalbanken begrænser sig ikke til denne overskrift.

Foto // Danmarks Nationalbank

Det er i denne sammenhæng, man skal se Nationalbankdirektør Lars Rohdes pres på bankerne for at ”polstre
sig.” Det betyder, at bankerne skal låne færre penge ud,
begrænse mulighederne for afdragsfrihed, indføre hårdere beskatning på boliger og udvide arbejdsstyrken via
strukturelle reformer.
Fælles for Nationalbankens forslag er, at de vil virke
anti-inflationært. Det virker altså som om, Nationalbanken er opmærksom på faren for inflation som en konsekvens af fastkurspolitikken. Om Nationalbankens utra
ditionelle virkemidler så også vil vise sig effektive, vil
tiden og inflationen vise. Især fordi Nationalbanken kun
sjældent har råderet over disse virkemidler, er det på
sin plads med en vis bekymring.

Fastkurs for evigt?
Men hvis Nationalbanken ikke lykkes med at skabe prisstabilitet, bliver det spændende at følge den politiske
debat herhjemme. Eftersom det var politikerne, der indførte fastkurspolitikken, må det også være dem, der tager
den endelige beslutning om at fjerne den. Dog vil markederne reagere på selv de mindste signaler i denne retning – præcis som vi så i januar. Det er derfor en meget
delikat balancegang, politikerne og Nationalbanken har
foran sig – og en balancegang, som vi vil overvåge nøje.

INFLATION
Procent

Hvis Nationalbanken ikke lykkes med at
skabe prisstabilitet, bliver det spændende
at følge den politiske debat herhjemme.
Foto // Lars Rohde, nationalbankdirektør
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Formuerådgivning
Skattefri
overdragelse
af sommerhuset
til børnene

Hvordan
sikrer jeg bedst
min ægtefælle,
hvis jeg dør?

Hvem arver
pensionsordningerne?
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Få mere ud af
din formue
Søren Nielsen
Senior formuerådgiver

I Formuepleje er formuerådgivning mere end anbefalinger omkring hvilke
investeringer, der giver det bedste afkast. Med vores helkundekoncept kommer
vi hele vejen rundt om din økonomi, så du som investor får mere ud af din
formue. Her giver senior formuerådgiver Søren Nielsen tre eksempler på,
hvordan Formuepleje sparrer med kunderne.
Af Søren Nielsen, Senior formuerådgiver, Formuepleje // soeren.nielsen@formuepleje.dk

Som investor i Formuepleje forbinder du os nok mest
med investeringsrådgivning, men hvis du er Premiumkunde, har du måske allerede oplevet, at vi spørger ind
til andre dele af dine familiemæssige og privatøkono
miske forhold end blot de investeringsmæssige. Det
skyldes naturligvis, at vi gerne vil lære vores investorer
bedre at kende, men det handler i lige så høj grad om at
afdække, om der kunne være behov for, at vi supplerer
med decideret formuerådgivning.
Formuerådgivning er nemlig meget mere end blot
investeringsrådgivning. Det omfatter også skat, pensionsordninger, efterløn, folkepension, arv, testamente,
begunstigelse, virksomhedsskatteordning og forældrekøb for nu at nævne de mest populære emner. Som
senior formuerådgiver i Formuepleje er det blandt andet
mit ansvar at sparre med vores Premium-kunder om alt
dette. Der er især tre emner, der interesserer mange.

1

 kattefri overdragelse af
S
sommerhus til børnene
Jeg møder ofte investorer, der ønsker at give noget af
deres formue videre til børnene, mens de selv er i live og
således kan opleve glæden ved både at give og modtage.
Men hvordan kan det ske på den mest hensigtsmæssige
måde rent skattemæssigt? For nyligt mødtes jeg med et

forældrepar, som ønskede, at familiens sommerhus til
en værdi af 1,6 millioner kroner (offentlig vurdering)
skulle overdrages til deres to børn.
Fast ejendom kan uden skattemæssige konsekvenser
handles mellem forældre og børn til den offentlige vurdering +/- 15 procent, så forældrene bør sælge sommerhuset til børnene til den lavest mulige pris, nemlig
1.360.000 kroner.
For at kunne betale købesummen er det nødvendigt,
at forældrene låner børnene købesummen, og til det
formål kan der etableres et rentefrit familielån. Rentefrie
familielån kan ydes, hvis
1) der er tale om et reelt gældsforhold
2) gældsbrevet er oprettet og underskrevet,
inden lånet ydes
3) gældsbrevet har en kort opsigelsesfrist, for eksempel
14 dages skriftligt varsel.

Begge forældre må hvert år give begge børn en skattefri
gave på 60.700 kroner, og det betyder, at forældrene
tilsammen kan forære deres to børn 242.800 kroner
(2 x 2 x 60.700 kroner). Hvis børnene hvert år vælger at
benytte et eventuelt gavebeløb til afdrag på det rentefrie
familielån, kan gælden være indfriet allerede i 2020.
Formue // 3. kvartal 2015
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Formuerådgivning

”Nærmeste pårørende” er et begreb,
som omfatter en fast defineret personkreds

2

Hvordan sikrer jeg bedst min ægtefælle,
hvis jeg dør?
For mange af de investorer, jeg møder, har det høj prio
ritet at sikre ægtefællen bedst muligt i tilfælde af død.
Mere præcist handler det om at sikre, at ægtefællen
kan blive boende i det fælles hjem med en nogenlunde
uændret levestandard uden at skulle udrede et større
kontantbeløb til børnene.
Som efterlevende ægtefælle kan man naturligvis
vælge at sidde i uskiftet bo. Det medfører dog nogle indskrænkninger i den måde, man kan leve på efterfølgende,
både menneskeligt og økonomisk. Derfor er det sjældent
det foretrukne valg. De fleste ønsker et skifte, som efterlader det størst mulige beløb til ægtefællen, og det er den
situation, vi skal kigge lidt nærmere på nu.
Lad os først se på, hvad der sker, hvis man ikke aktivt
har taget stilling, for så er det arveloven, der bestemmer,
hvordan pengene skal fordeles. I de efterfølgende eksempler ser vi på et ægtepar med en fælles formue på 10 millioner fordelt på 5 millioner til hver af ægtefællerne.
Ingen af ægtefællerne har særeje. Ægteparret har to børn.
Arveloven bestemmer, at dødsboet, som er halvdelen
af fællesboet, skal fordeles med halvdelen til den efter
levende ægtefælle, og den anden halvdel skal deles mellem børnene. Regnestykket ser således ud: Fællesboet er
på 10 millioner, og dødsboet er således på 5 millioner,
som fordeles med 2,5 millioner til den efterlevende
ægtefælle og 2,5 millioner til deling mellem børnene.
Med andre ord skal børnene have ¼ af den fælles formue.
Første skridt i retning af at begrænse børnenes arv er,
at ægtefællerne skriver testamente til fordel for hin
anden. Med testamentet kan man disponere over 75 procent af sit dødsbo, og de sidste 25 procent fordeles efter
arvelovens regler, også kaldet tvangsarven. Regnestykket
ser således ud: Dødsboet er stadig på 5 millioner, men
skal nu ifølge testamentet fordeles med 3,75 millioner til
ægtefællen, mens de resterende 1,25 millioner fordeles
efter arveloven med 625.000 kroner til ægtefællen og
625.000 kroner til deling mellem børnene. Børnenes arv
er nu reduceret til 1/16 af den fælles formue.
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Men det er faktisk muligt at tage endnu et skridt i den retning, hvis man ud over testamentet også laver en ægtepagt med kombinationssæreje. Kombinationssærejet gør
den efterlevende ægtefælles bodel til særeje, og regnestykket ser nu således ud: Fællesboet er kun på 5 millioner, idet det alene består af afdødes bodel. Dødsboet er
50 procent heraf, nemlig 2,5 millioner, som ifølge testamentet fordeles med 1.875.000 kroner til ægtefællen og
yderligere 312.500 kroner som tvangsarv. Børnene må i
dette tilfælde nøjes med at dele 312.500 kroner i tvangsarv, svarende til 1/32 af den fælles formue, mens den
efterlevende ægtefælle beholder 9.687.500 kroner.
Langt de fleste kender til fordelene ved at skrive
testamente, men for mange er kombinationssærejet
næsten totalt ukendt. Jeg understreger altid, at det ikke
handler om at snyde børnene for deres retmæssige arv,
men derimod om at sikre sin ægtefælle bedst
muligt, så denne midt i sorgen ikke også skal ud at lede
efter en ny bolig. Børnene får jo deres del, når den sidste
af ægtefællerne dør. Jeg opfordrer som regel også
forældrene til at forklare børnene, hvorfor man har
disponeret, som man har, så det ikke senere kommer
til at skabe splid.

3

Hvem arver pensionsordningerne?
Nu har vi i det foregående eksempel set på, hvor stor en
forskel det gør, om man har lavet et testamente eller ej.
Men vidste du, at dine pensionsordninger, der for mange
udgør en væsentlig del af formuen, som udgangspunkt
ikke bliver fordelt efter dit testamente i tilfælde af død?
Det er nemlig sådan, at ens pensionsordninger i et vist
omfang tilsidesætter arveloven og udbetaler midlerne til
den begunstigede udenom boet. Hvis ikke der er indsat
en begunstiget, indgår midlerne i dødsboet og fordeles
efter arvelovens regler.
Det er med andre ord begunstigelsen, der er nøglen
til, hvem der arver dine pensionsordninger. Man kan
indsætte en begunstiget ved navns nævnelse, men hvis
man ikke har taget stilling til det, da man oprettede

pensionsordningen, vil den begunstigede med overvejende sandsynlighed være ”nærmeste pårørende”.
”Nærmeste pårørende” er et begreb, som omfatter
en fast defineret personkreds. Der skete en væsentlig
ændring i denne personkreds pr. 1. januar 2008, og det
kan derfor være meget vigtigt, om din pensionsordning
er oprettet før eller efter denne dato. Er din pensionsordning fra før 1. januar 2008, er ”nærmeste pårørende”
denne personkreds i prioriteret rækkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.

Ægtefælle
Livsarvinger (børn, børnebørn, oldebørn…)
Testamente
Arveloven
Dødsboet

Men fra og med 1. januar 2008 kom samlever ind på
andenpladsen, så listen nu ser således ud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ægtefælle
Samlever
Livsarvinger (børn, børnebørn, oldebørn…)
Testamente
Arveloven
Dødsboet

Definitionen af samlever er, at man har haft fælles
adresse i to år og lever i et ægteskabslignende forhold
(man skal kunne blive gift). To-årskravet bortfalder dog,
hvis man har, har haft eller venter barn sammen.

En af de investorer, jeg har det daglige ansvar for, kom
sidste år og fortalte mig, at hans kæreste var flyttet ind.
Han er fraskilt for en del år siden, og har tre børn fra sit
tidligere ægteskab. Knap halvdelen af den formue, jeg
passer for ham, består af ratepensioner og en alders
opsparing. Jeg spurgte ham derfor: ”Hvem skal arve dine
pensionsopsparinger, hvis du dør før tid?”. ”Mine børn,
naturligvis,” lød det lynhurtige svar.
Jeg forklarede ham reglerne og specifikt, at kæresten
træder ind foran børnene i rangordenen, når de har boet
sammen i to år. Jeg rådede ham derfor til skriftligt at
meddele sin bank og pensionskasse, at begunstigede på
pensionsordningerne skal være ”Mine tre børn (ved
navns nævnelse)”. Han var rystet over, at hverken bank
eller pensionskasse havde nævnt risikoen for ham.
Som senior formuerådgiver er det min opgave at
kende reglerne, afdække behovene og se mulighederne
på investors vegne. Dog vil jeg altid henvise til advokat,
revisor eller andre relevante fagspecialister for den
endelige og detaljerede rådgivning. Er du blevet inspireret af eksemplerne, og er du Premium-kunde i Formuepleje, så tag fat i en rådgiver, og lad os sammen se på
mulighederne for at sikre dig, din familie og din formue
bedst muligt. Alle satser og beløbsgrænser i artiklen er
gældende i 2015.
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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 10.09.2015.
Brevkasseredaktør:
kommunikationschef
Søren Verup

Spørg Formuepleje

Formueplejes obligationsafdelinger
Jeg kan se, at I har lavet en ny afdeling,
der hedder Absalon Invest EM Virksomhedsobligationer. Hvordan
adskiller den sig fra Absalon Invest
High Yield? B.C.N., Aarhus
SVAR: Helt grundlæggende er forskellen,
at de to afdelinger investerer i to forskellige
typer af virksomhedsobligationer. Som
navnet antyder, investerer Absalon Invest
High Yield i globale high yield-obligationer
med en kreditvurdering lavere end Baa3/
BBB-. Ud fra et investeringsmæssigt perspektiv er disse obligationer interessante,
fordi de har en lav risiko for konkurs og
et forventet afkast på 5-6 procent efter
omkostninger.
Absalon Invest EM Virksomhedsobliga
tioner investerer derimod i obligationer
udstedt af selskaber i emerging og frontier
markeder. Deres kreditvurdering er B- eller
derover og omfatter derfor også de højere
ratede investment grade-obligationer. De
virksomheder, vi investerer i, har et stort
potentiale for vækst, men brug for penge til
at finansiere deres forretning. Afdelingen
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forventes lige som High Yield at levere et
afkast på 5-6 procent efter omkostninger.
Det, afdelingerne har til fælles, er at de
begge rådgives af Formueplejes kreditteam,
og det betyder blandt andet, at de kriterier,
vi lægger vægt på, når vi udvælger de
enkelte obligationer til begge afdelinger,
er meget ens. Vi laver for eksempel altid
en grundig analyse af virksomhedernes
gearing, indtjening, cash flow og evne til
at nedbringe gæld.
Derudover skal prisfastsættelsen på
obligationerne altid være attraktiv, hvilket
vi vurderer ud fra kreditværdigheden på
den enkelte virksomhed og obligationsspecifikke forhold som for eksempel løbetid,
valuta eller placering i kapitalstrukturen.
Du kan læse meget mere om Absalon Invest
High Yield og EM Virksomhedsobligationer
på formuepleje.dk under Afdelinger.
Senior
formuerådgiver
Mads Christensen

PAL-skat for
udlandsdanskere
Hvis jeg er bosiddende i udlandet og
har en pensionsopsparing med Formuepleje-produkter i min bank, skal
jeg så betale PAL-skat af afkastet?
K.S., Vejle
SVAR: Du skal som udgangspunkt betale 15,3 procent i skat (PAL-skat) af det
afkast, du får på din pensionsordning,
men hvis du ikke er fuldt skattepligtig i
Danmark eller bor i udlandet, kan du
blive fritaget for at betale PAL-skat. Du
skal selv sørge for at søge om fritagelse
ved at udfylde blanketten Ansøgning,
Fritagelse for at indeholde og indbetale
pensionsafkast (blanketnummer
07.058), som du kan finde på skat.dk.
Formuerådgiver
Gitte Brøgger Led

Hvordan får jeg afkast på obligationer?
I siger, at en almindelig obligationsinvestor ikke skal forvente positivt
afkast i 2015. Hvordan tackler I det? D.V., Glostrup
SVAR: Med udsigt til stigende renter efter
et historisk lavt renteniveau kan 2015 blive
udfordrende for investorer i danske stats- og
realkreditobligationer, og negative afkast kan
ikke afvises. Formuepleje tackler udfordring
erne ved at beskytte porteføljerne mod
stigende lange obligationsrenter, men også
ved at inddrage obligationer med lavere
kreditværdighed, hvor renten er højere end
danske obligationer. I Formuepleje Fokus
udnytter vi forskellen mellem lånerenten
(i skrivende stund cirka -0,15 procent) og
placeringsrenten i primært mellemlange
danske realkreditobligationer. Ved samtidig
at afdække for stigninger i den lange rente
kan vi skabe et forventet positivt afkast
– selv hvis de lange obligationsrenter stiger.

I afdelingen Absalon Obligationer supplerer
vi derimod danske obligationer med udenlandske virksomhedsobligationer fra både
den udviklede del af verden og i emerging
market-lande.
Disse obligationer indeholder en større
kreditrisiko, hvilket giver sig udslag i en
højere rente end danske obligationer. Den
gennemsnitlige kreditkvalitet skal på investeringstidspunktet svare til Investment Grade.
Senior
formuerådgiver
Anders Bjørnager

Forskelle i afkast – hvorfor?
Hvordan kan det være, at Formuepleje Globale
Aktier har leveret cirka 2,5 procentpoint mere
i afkast end Formuepleje LimiTTellus det
seneste år, når aktieporteføljen er den samme?
S.R.H., Esbjerg
SVAR: Det er helt rigtigt, at begge afde
linger som udgangspunkt investerer i de
samme aktier. LimiTTellus har dog et bred
ere mandat end CPH Globale aktier. For
eksempel kan der i LimiTTellus foretages
afdækning af valutarisiko på udenlandske
aktier – det kunne være amerikanske
aktier noteret i dollar. Det seneste år har
der ikke været væsentlige forskelle i positionerne i de to afdelinger.
Alligevel har Globale Aktier givet et
afkast, som er 2,5 procentpoint højere end
LimiTTellus. Den væsentligste årsag er forskellene i honorarstrukturen. Hvor LimiTTellus har et fast honorar på 0,8 procent og
et resultathonorar på 10 procent, har Globale Aktier et fast honorar på 1,75 procent
og intet resultathonorar.

Det seneste år er begge afdelinger steget
mere end 20 procent, og derfor har LimiTTellus været dyrere end Globale Aktier. I en
periode, hvor aktierne falder eller er mere
stabile, vil LimiTTellus blive billigere end
Globale Aktier. Det vil give bedre afkast i
LimiTTellus end i Globale Aktier.
Partner, direktør
Henry Høeg

Udbytte i
Formueplejes
aktieportefølje
En del firmaer udbetaler udbytter
og har aktietilbagekøbsprogrammer. Det må vel også finde sted i
nogle af de firmaer, som Formuepleje har aktier i. Oplys venligst,
hvordan dette påvirker afkastet
for investorerne i Formuepleje.
R.B., Kolding
SVAR: Når et selskab opkøber
egne aktier eller udbetaler udbytte,
handler det om at optimere forholdet mellem egenkapital og gæld og
at tilgodese sine aktionærer. I udvælgelsen af selskaber til Formueplejeforeningernes aktieportefølje
er vi især opmærksomme på virksomhedens værdiansættelse, forrentning af kapital, soliditet og
ledelse, da det blandt andet er disse
faktorer, der spiller ind i forhold
til sandsynligheden for at opnå et
attraktivt, langsigtet og risikojusteret afkast.
Vi er også opmærksomme på
forventede udbytter og aktietilbagekøbsprogrammer. Især aktietilbagekøbsprogrammer kan øge værdien
af et selskab, da der på sigt vil være
færre aktier, der skal dele overskuddet. Det kommer investorerne til
gode i form af værdistigninger og
direkte afkast, men det er vigtigt, at
man aldrig lader hensynet til kortsigtede gevinster overstige det langsigtede afkast. Hvis ikke selskabet
har et langsigtet fokus, vil det være
svært fortsat at opretholde den konkurrencemæssigt stærke position,
der gjorde det muligt at udbetale
fremtidige udbytter. Læs mere i
artiklen ”Buffett, Cook og Smedegaard er også begyndt at købe egne
aktier” på formuepleje.dk.
Senior
formuerådgiver
Henrik Iwersen
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Amerikansk renteforhøjelse
ødelægger ikke festen
Store kursfald på danske realkreditobligationer kombineret med faldende
dollarkurs skabte grobund for negative afkast i alle Formueplejeforeninger i
andet kvartal. Fremtiden ser dog lysere ud med udsigt til et højere løbende
afkast på obligationer og mulighed for en højere dollarkurs i kølvandet af en
amerikansk renteforhøjelse. Samtidig giver centralbankerne stadig masser
af stimulanser til markederne.
Af Erik Bech, senior kapitalforvalter, Formuepleje // erik.bech@formuepleje.dk

Sagaen om Grækenland har igen sat sit præg på de finansielle markeder i andet kvartal, hvor der har været stigende frygt for et græsk exit fra euroen. Det har skabt
nervøsitet på især de europæiske aktiemarkeder på
grund af øget usikkerhed omkring mulige sprednings
effekter til andre sydeuropæiske lande. Set over hele
kvartalet ligger de globale aktiemarkeder dog stort set
uforandret, men en faldende dollarkurs på godt tre
procent har trukket ned i afkastet i aktieafdelingerne.
Andet kvartal bød på kraftige udsving på rentemarkederne. Maj og juni gav kraftige stigninger i de lange renter, hvilket har medført store kursfald på lange obligationer. Samtidig blev danske realkreditobligationer ramt
dobbelt, da merrenten i forhold til statsobligationer steg
til et historisk højt niveau, som kun er oplevet værre, da

3 OG 12 MÅNEDERS AFKAST, INDRE VÆRDI
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finanskrisen var på sit højeste. Det betød, at investorer
med 30-årige realkreditobligationer tabte op til 9 procent i løbet af kun to måneder. Obligationsbeholdning
erne i Formueplejeforeningerne har ikke haft eksponering mod lange obligationsrenter, men har alligevel ikke
kunnet undgå tab. Det skyldes, at de fire-fem-årige renter
også er steget markant, og den generelt stigende merrente på realkreditobligationer har medført kursfald
over en bred kam. Disse kurstab vil sandsynligvis blive
tjent ind igen i løbet af de kommende måneder, da den
løbende rentegevinst nu er væsentligt højere. Samtidig
er det fortsat muligt for Formueplejeforeningerne at låne
til negative renter, så forskellen mellem lånerenten og
placeringsrenten er udvidet markant. Det betyder, at
realkreditobligationer fremadrettet kan bidrage med et
fornuftigt løbende afkast i de Formueplejeforeninger, der
benytter lånefinansiering til køb af obligationer.
Samlet set har afkastene ikke været tilfredsstillende i
kvartalet, hvor det især er obligationerne og en lavere
dollarkurs, der har trukket ned i afkastet.
Renteforhøjelse i USA
Der er udsigt til, at Den Amerikanske Centralbank snart
begynder at hæve renten, og der er en vis sandsynlighed
for, at den første renteforhøjelse kan komme på centralbankmødet i september. Det vil i så fald være den første
renteforhøjelse i ni år og den første ændring i renten
siden slutningen af 2008 i det hele taget.
Den amerikanske økonomi er i bedring igen efter
svaghed i årets første måneder, og især beskæftigelsen
har i en længere periode vist fremgang. Arbejdsløshedsprocenten er nede på 5,3 procent, hvilket er lavere end
det historiske gennemsnit. Flere amerikanske jobs vil
normalt føre til stigende lønninger og højere inflation,
men det har indtil videre ikke været tilfældet i de seneste

år. Derfor har centralbanken også været meget tilbageholdende med at hæve renten. Der er dog begyndende
tegn på, at lønningerne så småt kravler opad, og i visse
områder er der flaskehalsproblemer, som kan være med
til at hæve lønningerne. Centralbanken er begyndt at
varme op under en kommende renteforhøjelse, og flere
udtalelser tyder på, at hvis det nuværende momentum i
den amerikanske økonomi bibeholdes, er der stor sandsynlighed for, at den vil hæve renten i efteråret. Centralbanken har dog understreget flere gange, at den vil hæve
renten i et meget langsomt tempo, så den ikke risikerer
at sætte en kæp i hjulet for opsvinget.
Centralbanker stadig i det gavmilde hjørne
Det er værd at bemærke, at Den Amerikanske Centralbank stadig fører en pengepolitik, der er meget stimulerende for økonomien i form af et fortsat meget lavt renteniveau og en historisk stor balance. Samtidig er såvel
den europæiske og den japanske centralbank meget
aktive med at købe op i finansielle aktiver. Den kinesiske
centralbank er også blevet mere aktiv med flere rentenedsættelser, efter den kinesiske økonomi har vist svaghedstegn de seneste måneder. Så selvom Den Amerikanske Centralbank så småt begynder at hæve renten, er
andre centralbanker stadig på banen med stimulanser,
som er med til at holde en hånd under mange finansielle
aktiver – også i de kommende måneder. Samtidig vil en
amerikansk renteforhøjelse styrke dollaren, da en højere
rente vil tiltrække kapital fra udlandet.
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Kraftigere markedsudsving
I kølvandet af finanskrisen er de globale banker blevet
underlagt markant skrappere lovgivning, og det har medført, at bankerne har skåret meget ned på deres balancer
og risikorammer. Det har nogle afledte konsekvenser for
de finansielle markeder. Når der historisk har været
kortvarig uro på et marked, har bankernes handelsbøger
(såkaldte market makere) som regel ageret som buffer,
hvor de har taget øgede positioner, indtil uroen har lagt
sig igen. Det har dog ændret sig, så bankerne nu i mindre
omfang har mulighed for at købe op i urolige perioder.
Når der er salgspres på et marked, kan det ofte være
svært at finde en køber, og det bevirker, at priserne svinger mere, når bankerne i mindre omfang kan gå ind og
understøtte markedet. For investorerne betyder det, at
man skal vænne sig til større udsving på de finansielle
markeder fremadrettet, end hvad der har været tilfældet
de senere år. Derfor er det vigtigt at sprede sine investeringer, så man ikke har for høj eksponering mod en
bestemt aktivklasse, som kan være svær at komme ud
af i stressede perioder.
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Danske realkreditobligationer i stormvejr
På obligationssiden har andet kvartal budt på markante
rentestigninger i de lange renter. Den tiårige tyske rente,
som er toneangivende i Europa, bundede i 0,05 procent
i midten af april, men nåede blot seks uger senere op i
1,00 procent.
Den tilsvarende tendens har også afspejlet sig i de
danske renter, hvor den tiårige danske statsrente er
steget 0,72 procentpoint i løbet af kvartalet, mens den
toårige danske rente i samme periode kun er steget
0,12 procentpoint.

Stor forskel mellem lånerente og placeringsrente
Det betyder, at lånefinansieret køb af realkreditobligationer er blevet endnu mere interessant. Det fremgår af
nedenstående figur, der viser forskellen mellem en syntetisk tiårig realkreditrente og en kort lånerente i danske
kroner. Forskellen er markant over det historiske gennemsnit, hvilket afspejler, at der er et højt løbende renteafkast, og det giver fremadrettet et væsentligt bidrag til
afkastet i de klassiske Formueplejeforeninger, der benytter lånefinansiering til køb af obligationer.

Dansk realkredit er billigt
Samtidig har danske realkreditobligationer været i stormvejr i de sidste par måneder, da et stort udbud af realkreditobligationer kombineret med snævre risikorammer
hos især bankerne har startet en sneboldeffekt, hvor
nogle investorer har været tvunget til at nedbringe risikoen. Det betød, at merrenten på danske realkreditobligationer steg til højeste niveau siden finanskrisen, hvilket
gav store kursfald på især lange realkreditobligationer.
Det har isoleret været et dansk fænomen, at realkre
ditobligationer har været under pres, så de danske realkreditobligationer ser nu usædvanligt billige ud i forhold
til tilsvarende europæiske obligationer. Derfor forventer
vi, at der vil komme øget interesse for dansk realkredit,
og at merrenten vil blive indsnævret igen i løbet af de
kommende måneder.

Højere rentefølsomhed
Rentefølsomheden på obligationsbeholdningen i Formueplejeforeningerne er blevet øget til aktuelt 3,2 i kølvandet af det generelt stigende renteniveau, hvilket gør
det mere attraktivt at bevæge sig lidt længere ud på rentekurven. Risikoen overfor ændringer i renter med en
løbetid over syv år er fortsat neutraliseret, så bevægelser
i de lange renter påvirker ikke afkastet. Den primære
eksponering er koncentreret omkring obligationer med
følsomhed overfor fire-femårige renter.

MERRENTE REALKREDITOBLIGATIONER

PLACERINGSRENTE MINUS LÅNERENTE

Procent
1,4

Procent
3

Formuepleje får fortsat penge for at låne
På trods af det stigende renteniveau er det fortsat muligt
for de klassiske lånebaserede Formueplejeforeninger at
låne til negative renter. Vi udnytter i vidt omfang skævheden på terminsmarkedet, så aktuelt kan Formuepleje
foreningerne i gennemsnit låne til minus 0,15 procent
inklusive lånemarginal til bankerne og uden valutarisiko.

Faldende dollar
Dollarkursen har tabt lidt terræn i løbet af kvartalet.
Efter en kortvarig stigning til over syv kroner tabte
den pusten og sluttede med et fald på godt tre procent.
Det skyldes især, at den europæiske økonomi har vist
bedring i kølvandet af de mange stimulanser. En anden
væsentlig faktor er, at Den Amerikanske Centralbank har
været tilbageholdende med at hæve renten. Vi forventer,
at dollarkursen kommer op igen med udsigt til, at Den
Amerikanske Centralbank varmer op til en rentefor
højelse, og modsat vil Den Europæiske Centralbank fortsat tilføre masser af likviditet via sit opkøb af obliga
tioner, hvilket er med til at holde euroen svag.
Syntetisk 10-årig realkreditrente minus
1 mdr. lånerente i DKK.
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Merrente på konverterbare realkreditobligationer i forhold
til swapkurven. Kilde: Nordea.
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Syntetisk tiårig realkreditrente beregnes som tiårig dansk swaprente tillagt merrente (OAS) på konverterbare realkreditobligationer i forhold til
swapkurven. Kilde: Bloomberg og Nordea samt egen tilvirkning.
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Indekserede værdier, 1. juni 2009 = 100. Som sammenligningsgrundlag er anvendt Nordeas obligationsindeks med rentefølsomhed på 2,5.
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Nøgletal pr. 30.6.2015
Formuepleje
Rentefølsomhed
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Nordea indeks
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Den viste lånerente er baseret på 1-måneds LIBOR-renter og opgøres uden
bankernes rentemarginal. Risikoen er beregnet på baggrund af historiske data
og er ikke nødvendigvis udtryk for risikoen fremadrettet.

Valutaprognose
EUR

Rentefølsomhed er udtryk for, hvor meget kursen vil ændre sig ved en renteændring på 1 procentpoint. Det er samtidig et udtryk for, hvornår man i gennemsnit kan forvente at få det investerede beløb tilbage. Konveksitet er et
udtryk for, hvor meget rentefølsomheden ændrer sig ved en renteændring på
1 procentpoint. Ved en rentestigning på 1 procentpoint vil rentefølsomheden
stige fra 3,2 til 3,77 (+0,57).
Forventninger kommende 12 mdr. 		
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da der er større risiko på banker i forhold til staten. Derfor bruges swaprenter typisk som udgangspunkt ved vurdering af prisfastsættelsen af danske
realkreditobligationer. 					
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Grækenland har påvirket aktiemarkederne
To forhold har i andet kvartal haft betydelig indflydelse
på periodens aktieafkast. For det første har de græske
begivenheder i høj grad påvirket primært de europæiske
aktier og i mindre grad de øvrige globale markeder. For
det andet har spekulationerne omkring en snarlig amerikansk renteforhøjelse på baggrund af det økonomiske
momentum, der kan registreres i USA, øget nervøsiteten.
Samlet har Formueplejeforeningernes aktieporteføljer
leveret et negativt afkast på 3,1 procent, hvilket er marginalt bedre end markedet som helhed.
Græsk usikkerhed giver bølgegang i Europa
Grækenland har gennem hele kvartalet domineret overskrifterne og har skabt betydelig nervøsitet i specielt det
europæiske aktiemarked. Bekymringen fra både eurogruppen, kreditorerne og investorerne har ikke så meget
været den økonomiske indflydelse på EU ved et eventuelt
græsk exit af EU og dermed eurozonen, men mere den
mulige spredningseffekt mod andre sydeuropæiske lande.

Isoleret set er Grækenland økonomisk håndterbart for
EU, da landets økonomi blot udgør en marginal del af
den samlede europæiske økonomi. Desuden er de euro
pæiske bankers eksponering over for Grækenland siden
2011 reduceret markant.
Udfordringen for Europa er politisk. Foruden problemerne med Grækenland skal EU også forholde sig til
andre medlemslande, der har lignende men dog mindre
økonomiske udfordringer, som kunne være fristet af at
forlade eurozonen i kølvandet på et græsk farvel.
Netop spredningsrisikoen og det faktum, at den i høj
grad er defineret af politik og folkestemninger, har gjort
risikoen svær at bestemme.
Det er årsagen til, at risikoen på de europæiske finansielle markeder er steget betragteligt gennem andet
kvartal. De primære europæiske aktieindeks viser fortsat
pæn fremgang. Det tyske DAX-indeks har år til dato givet
et afkast på 11,8 procent, hvilket dog er væsentligt under
toppen i april.
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Risikoen har været isoleret
omkring europæiske aktier
Fokuseres der på investorernes opfattelse af aktierisiko
og specielt på forskellen mellem europæisk og amerikansk aktierisiko, synes et interessant forhold at tegne
sig. Mens de europæiske aktiemarkeders indirekte risiko
(baseret på prisfastsættelse af finansielle instrumenter
til at afdække aktierisiko) er steget markant hen over
andet kvartal, har de amerikanske investorer ikke reageret på samme måde i det amerikanske S&P 500-indeks.
Indtil forhandlingsbruddet i weekenden den 27.-28.
juni og udskrivningen af folkeafstemningen 5. juli har
amerikanske investorer med andre ord betragtet Grækenland-situationen som et isoleret europæisk problem.
Først mandag den 29. juni reagerede de amerikanske
investorer efter, at flere fremtrædende centralbankmedlemmer havde udtrykt bekymring for spredningsrisikoen. Formuepleje har gennem hele perioden overvåget
situationen tæt og har benyttet lejligheden til at positionere aktieporteføljen optimalt i forhold til mulige græske
udfaldsrum.
Markedet venter på nyt fra
Den Amerikanske Centralbank
Grækenland har fyldt meget i investorernes bevidsthed
og til tider skygget for den underliggende makroudvikling, der præger situationen uden for Grækenland. I forhold til den globale økonomiske udvikling er fokus rettet
mod USA, hvor en bedring i arbejds- og boligmarkedet
fortsætter. I takt med, at der begynder at kunne registreres en positiv udvikling i de amerikanske lønomkostninger samtidig med, at inflationsforventningerne tiltager i
styrke, begynder markedet at fokusere på, hvornår Den
Amerikanske Centralbank begynder at hæve renten.
Ved rentemødet i juni indikerede centralbankchefen, at
den underliggende økonomiske udvikling er positiv.
Markedet frygter, at centralbanken kan ødelægge
det økonomiske opsving ved at hæve renten for hurtigt,
hvilket vil presse selskabernes indtjening markant. Formuepleje forventer en rentestigning i løbet af andet
halvår 2015, og at Den Amerikanske Centralbank vil
bevare sin fleksibilitet til at understøtte markederne,
hvis det skulle blive nødvendigt. Upåagtet af udfaldet
af den græske situation må man som investor forvente,
at de europæiske politikere og Den Europæiske Centralbank vil benytte alle tilgængelige midler for at forhindre
en spredning mod de øvrige sydeuropæiske lande.
Samtidig må det forventes, at Den Amerikanske Centralbank vil træde varsomt og kun gradvist hæve renten
i takt med, at inflationen indfinder sig. Alle disse er forhold, der bør understøtte det igangværende økonomiske
opsving og årsagen til fortsat at udnytte aktiealloke
ringen fuldt ud.
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NØGLETAL pr. 30.6.2015
Formuepleje
Est. P/E
Kurs/indre værdi
Standardafvigelse p.a.

16,2

MSCI World AC
16,5

2,2

2,1

13,2

13,3

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. Kilde: Bloomberg og Formuepleje.

Forventninger kommende 12 mdr. i lokal valuta	
Aktieafkast
Udbytte
Total

8,0%
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10,0%

Kilde: Formuepleje.
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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 pengeoverførsler i hele verden, oftest via VISA-brandede kreditkort 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.

McGraw Hill har hovedsæde i
New York City og beskæftiger sig
primært med finansiel information og analyse. Selskabet
er blandt andet ejer af Standard & Poor’s Rating
Services. McGraw Hill, der blev dannet i 1917 efter en
fusion mellem The McGraw Publishing Company og The
Hill Publishing Company, var oprindeligt en forlagsvirksomhed, men solgte denne afdeling fra i 2012. Selskabet
beskæftiger i dag cirka 17.000 ansatte og omsatte i 2013
for næsten 5 milliarder dollar.

ABB er en af de største ingeniørvirksomheder i verden og beskæftiger
næsten 150.000 mennesker på tværs
af cirka 100 lande. I Danmark har selskabet blandt andet
afdelinger i Fredericia, Odense, Aalborg og Aarhus.
ABB opererer hovedsageligt inden for kraft- og auto
mationsteknologi, hvor virksomheden i 2013 omsatte
for cirka 42 milliarder dollars.

SAP AG er det største europæiske
softwarefirma og det fjerdestørste
i verden efter Microsoft, IBM og
Oracle regnet efter omsætning. Firmaet har hovedsæde
i Walldorf, Tyskland. SAP blev grundlagt i 1972 under
navnet Systemanalyse und Programmentwicklung (SAP)
af fem tidligere IBM-medarbejdere. Akronymet fik
senere en anden betydning, da navnet på virksomheden
blev ændret til Systeme, Anwendungen und Produkte
in der Datenverarbeitung og har siden 2005 haft det
officielle navn SAP AG. Produktområdet omfatter en
bred vifte af planlægnings- og økonomiprogrammer,
herunder SAP R/2 (mainframebaseret), SAP R/3,
SAP Business One.

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

* Bemærk: Der er ikke tale om en 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 giver omkostninger til eksterne aktører.
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P&G er et amerikansk multinationalt
konglomerat med fokus på forbrugsgoder. Deres produkter er spredt ud over
cirka 100 brands, der spænder fra dyrefoder til personlig pleje. Procter & Gamble ejer blandt andet brands som
Ariel, Fusion, Gillette, Oral-B, Pampers, Pantene og Vicks.
Hovedsædet ligger i Cincinatti i USA og blev oprettet helt
tilbage i 1837. Omkring 26 af Procter & Gambles brands
omsætter for mere end 1 milliard dollars.

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.

Experian er en global virksomhed med hovedkontor i
Dublin, der operer i omkring 40 lande. De specialiserer
sig inden for informationsydelser i form af eksempelvis
kreditvurdering, risikostyring og markedsføring. I Danmark ejer de blandt andet RKI (Ribers Kredit Information), der er Danmarks største register over dårlige betalere. Experian har omkring 17.000 ansatte og omsatte i
2014 for cirka 5 milliarder dollars.
Selskabet er også kendt som AmEx og har
hovedkontor i New York City. Selskabet
tilbyder finansielle services og er bedst
kendt for diverse kreditkort og betalingsformidling. Selskabet blev oprettet i 1850, og flere medier kategoriserer American Express-brandet som
blandt de mest værdifulde i verden.

CME Group er grundlagt i
Chicago i 1848 og er en af
verdens førende og mest diversificerede børser for
handel med derivater, herunder futures, optioner, renter,
indeks, valuta og råvarer. CME Group håndterer årligt i
gennemsnit cirka 3 milliarder kontrakter, som blandt
andet dækker clearing af aftaler indgået på handelsgulvet,
den elektroniske platform og privat indgåede aftaler.
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Formueplejes foreninger på tværs
Oversigt over samtlige Formueplejes investerings- og kapitalforeninger, opgjort pr. 30. juni 2015.
Klassiske formueplejeforeninger

Formuepleje
Optimum

Formuepleje
Pareto

Formuepleje
Safe

Formuepleje
Epikur

Formuepleje
Penta

Formuepleje
Merkur

Afkastmål, 5 år

25%

50%

70%

85%

100%

50%

Risikoramme,
maksimalt kurstab 3 år*

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-10%

Investeringsunivers og strategi

Lavrisikoportefølje

Typisk gearing

Ukorrellerede
investeringsstrategier

Lavrisikoportefølje med anvendelse af tagentporteføljeteori

Formuepleje
Fokus
En langtløbende
obligation
-

Rentearbitrage

0

1

2

3

4

0

4

53%

57%

66%

74%

74%

5%

100%

Aktiver, andel af balance i %
Obligationer og kontanter
Virksomhedsobligationer

16%

10%

5%

0%

0%

0%

0%

Globale aktier

31%

33%

29%

26%

26%

95%

0%

497%

Aktiver, andel af formue i %
Obligationer og kontanter

53%

115%

203%

301%

374%

5%

Virksomhedsobligationer

16%

21%

14%

0%

0%

0%

0%

Globale aktier

31%

66%

89%

107%

133%

95%

0%

Omkostninger
Resultathonorar, når over HWM**

10%

10%

10%

10%

10%

15%

10%

Løbende omkostninger***

0,73

1,50

1,85

2,10

2,40

0,65

1,75

0,30/0,30

0,40/0,40

0,60/0,60

0,90/0,90

1,00/1,00

0,90/0,90

0,60/0,60

Indre værdi pr. den 30. juni 2015

Emision/indløsningsats

108,21

110,80

119,94

128,88

133,65

106,90

99,31

High Water Mark 30. juni 2015

109,81

114,73

125,97

143,72

180,42

111,86

108,94

Øvrige formueplejeforeninger
Indre
værdi
Formuepleje Forbrugsaktier

99,59

Seneste udbytte

Emision/
indløsningssats

Løbende
omkostninger
***

Investeringsunivers og strategi

7,50 kr.

0,30/0,30

1,83

Globale aktier inden for stabilt og cyklisk forbrug

Formuepleje Globale Aktier

147,87

11,40 kr.

0,30/0,30

1,65

Global aktieportefølje

Formuepleje LimiTTellus

128,82

Akkumulerende

0,30/0,30

0,85

Global aktieportefølje med mulighed for risikostyring

Absalon Danske Aktier

126,67

41,80 kr.

0,30/0,30

1,69

Danske aktier

94,96

0,70 kr.

0,08/0,08

0,50

Danske obligationer

Absalon EM Virksomhedsobl.

97,94

Ny afdeling

0,65/0,65

1,20

Virksomhedsobl. udstedt af selskaber inden for Emerging Markets

Absalon High Yield

97,05

0,00 kr.

0,50/0,50

1,19

Globale virksomhedsobl. med lavere gns. rating end Investment Grade

Absalon Obligationer

99,34

Ny afdeling

0,25/0,25

0,50

Danske obligationer og globale virksomhedsobligationer

Absalon Rusland

84,77

0,00 kr.

1,00/1,00

2,81

Aktier inden for SNG-området, dog primært russiske

Absalon Stabil

143,49

Akkumulerende

0,40/0,40

1,57

Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

Absalon Moderat

152,35

Akkumulerende

0,40/0,40

1,48

Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

Absalon Balance

173,66

Akkumulerende

0,50/0,50

1,40

Balanceret portefølje med ligelig fordeling af obligationer og aktier

Absalon Vækst

205,38

Akkumulerende

0,50/0,50

1,77

Balanceret portefølje med overvægt af aktier i forhold til obligationer

Absalon Danske Obl.****

* Opgjort med 95 procent sandsynlighed.
** Der betales først resultathonorar, når indre værdi ved seneste kvartalsskifte er højere end sidste gang, der blev betalt resultathonorar.
*** Løbende omkostninger viser summen af gebyrer og løbende betalinger, der afholdes af investeringsforeningsafdelingen i løbet af et år, beregnet på det foregående år.
**** Afdelingen er planlagt fusioneret med Absalon Obligationer i løbet af tredje kvartal 2015.
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Vær ajour på formuepleje.dk
Investeringer i Formueplejeforeningerne er
langsigtede investeringer, hvor vi hele tiden har
fokus på at give vores investorer et attraktivt
afkast i forhold til den valgte risiko. Ønsker du at
følge dine investeringer tæt, er der rig mulighed
for at blive klogere via vores hjemmeside.
På formuepleje.dk kan du finde al den nødvendige og helt friske information om alle
de foreninger, du har investeret i hos os. Dagligt
bliver alle kurser og stamoplysninger opdateret
og nye nøgletal beregnet.
Abonnér på nyhedsbrev
På siden har du også adgang til nyhedsartikler
og informationer om Formuepleje og oversigt
over informationsmøder i den nære fremtid.
Tilmeld dig også vores nyhedsbrev på mail,
så du altid er på omgangshøjde med dine
investeringer.

På tværs
Informationerne er opdelt i to niveauer.
Det ene niveau giver mulighed for at orientere
dig på tværs af Formueplejes klassiske
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 information om de foreninger, der interesserer dig,
tilsendt med posten. Kontakt i så fald vores
sekretariat, så printer og sender vi gerne al
den information, du ønsker.

Genvej til
information om
foreningerne
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Introduktion til Formuepleje
Kom og få en introduktion til Formueplejes måde at investere og rådgive på.
Vi kommer omkring disse emner:
• Sådan investerer vi

TID OG STED

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

• Sådan rådgiver vi

Vi fortæller om, hvordan vi på individuelle møder
rådgiver med udgangspunkt i en grundig formue
analyse. På disse møder kommer vi omkring hele
din økonomi og kan rådgive dig ud fra din konkrete
risikoappetit, livssituation og skattemiljø.

Møderne afholdes på vores kontorer
i Aarhus og Hellerup.

Tirsdag den 4. august kl. 16.00
Fredag den 7. august kl. 12.00
Tirsdag den 18. august kl. 16.00
Fredag den 21. august kl. 12.00
Tirsdag den 1. september kl. 16.00
Fredag den 4. september kl. 12.00
Tirsdag den 15. september kl. 16.00
Fredag den 18. september kl. 12.00
Tirsdag den 6. oktober kl. 16.00
Fredag den 9. oktober kl. 12.00

• 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.

Tilmelding kan ske ved henvendelse på
tlf. 87 46 49 00 eller på formuepleje.dk.

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

FOR M UE PLE J E

Rådgivning og formidling:

Foreningerne

FORMUEPLEJEFORENINGERNE

FORMUEPLEJE A/S FONDSMÆGLERSELSKAB

Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C
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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