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Fokus på renteog aktieafkastet

Sådan sætter vi det
optimale aktiehold
Renteskuffelse giver
grobund for optimisme
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Leder

Godt at provisionerne
er i søgelyset

Rådgivningshonorar, distributionshonorar,
formidlingsprovison. Kært barn har mange
navne, og lige nu diskuterer investeringsfondsbranchen livligt, om det er en god idé
at forbyde honoraret eller ej.

I sin simple form drejer det sig om, at mange
investeringsforeninger hvert år betaler en
fast procentdel af foreningens formue til samarbejdsbanker, så bankerne er i stand til at
få dækket omkostningerne til deres rådgivning af investorerne i selvsamme investeringsforening.
Det tjener det ædle formål, at ingen investor
skal være overladt til sig selv og investere
uden at være blevet behørigt rådgivet om
investeringen. Problemet er blot, at samtlige
investorer i en investeringsforening, som
betaler formidlingsprovisioner, skal betale,
selvom de ikke modtager eller har modtaget
rådgivning.

Rådgivning skal koste
Formidlingsprovisionen er altså en fast procentdel af den årlige omkostning ved at eje
investeringsbeviser, der ligger i et pengeinstitut, som har en aftale med en investeringsforening om distribution. Der er reelt ingen forhandling og ingen individuelle hensyn.

Det er i den aktuelle debat blevet fremført, at
investorerne, der uden rådgivning for eksempel køber investeringsbeviser i Danske Invest,
ikke mener det er rimeligt, at Danske Bank
hvert år modtager et honorar for rådgivning,
som investorerne hverken har efterspurgt
eller modtaget, og som beregnes som en
procentdel af deres investering. Modsat har
det været fremført fra finansbranchen, at
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investorerne ikke ønsker at betale særskilt for
investeringsrådgivning, og at et forbud vil
føre til, at mange især mindre investorer ikke
længere vil have reel adgang til rådgivning.
InvesteringsFondsBranchen, IFB, oplyser desuden, at en stor undersøgelse har vist, at tre
ud af fire ønsker rådgivning, når de investerer.
Presset vokser
Disse faste formidlingsprovisioner eller rådgivningshonorarer er under politisk pres fra
mange sider. I Holland er honorarerne forbudt, hvilket har betydet, at mindre investorer står uden adgang til rådgivning, medmindre de betaler særskilt for det.

Dansk Aktionærforening og Forbrugerrådet
er kritiske over for den aktuelle model med
faste formidlingsprovisioner. Og på Dansk
Aktionærforenings InvestorDag i september
udtalte erhvervs- og vækstminister Troels
Lund Poulsen, at han vil fremsætte et lovforslag om, at investeringsforeningernes betaling for distribution bliver forbudt i bankernes plejeordninger – det vil sige aftaler,
hvor en bank tager et særskilt honorar for
at pleje en portefølje, der består af investeringsforeninger.

Dermed vil ministeren opnå, at der ikke opkræves dobbelt for rådgivning – først gennem
selve investeringsforeningen og derefter til
rådgivningsaftalen.
Også fra EU presses der på i den retning. I det
nye MiFID II-direktiv, som træder i kraft i
2017, står der, at en rådgiver fremover skal
være aktiv over for investorerne og yde en
løbende ”kvalitetsforbedrende service” for at
have ret til at modtage formidlingsprovision.

Hvad med Formuepleje?
Formuepleje er Danmarks største uafhængige
kapitalforvalter, og dermed er vi uafhængige
af bankinteresser. Vi har og har altid haft den
holdning, at Formueplejes forretningsmæssige interesser skal svare overens med investorernes. Vi har altid sat transparens i omkostningsstrukturen højt, og vi har ikke flere omkostninger end dem, investorerne kan se med
det blotte øje.
På indtægtssiden har vi tillige fravalgt muligheden for at tjene penge på kurtager, spreads,
rentemarginaler eller lignende, når der skal
handles i vores investeringsfonde.
Vores holdning er, at danske investorer med
den aktuelle model af og til betaler for noget,
de ikke får. På den anden side kan et totalforbud føre til, at investorerne bliver overladt til
sig selv. Ingen af delene er rimelige. En løsning kunne være at refundere omkostningerne til de investorer, der ikke benytter sig af
rådgivning med de praktiske udfordringer,
det giver.

Under alle omstændigheder hilser Formuepleje debatten velkommen, og vi vil arbejde
for, at lovgiverne og branchen finder en
model, der mindsker de interessekonflikter,
som er så vigtige at undgå, når man påtager
sig den vigtige og meget ansvarsfulde opgave,
det er, at passe på investorernes penge.

Søren S. Astrup, direktør,
Formueplejeforeningerne
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Nyheder
Unge har færre
penge, men…

Lysten til pensionsopsparing svigter
Siden 2009 har danskernes lyst og evne
til at indbetale til de forskellige typer af
pensionsordninger haltet. Efter den foreløbige top i indbetalinger i 2009 på 117
milliarder kroner faldt de samlede pensionsindbetalinger til 105 milliarder i
2010, mens det i 2014 landede på 109
milliarder kroner. Faldet skyldes to fak
torer. For det første den økonomiske krise
siden 2009, hvor arbejdsløsheden steg og
dermed reducerede indbetalingerne til
især arbejdsmarkedspensioner, og for det
andet de mange ændringer af pensions
systemet over de seneste år.
I 2010 kom der loft over indbetalingen
til ratepension på 100.000 kroner. Dette

loft blev i 2012 sænket til 50.000 kroner
og er i 2015 på 51.700 kroner. Kapitalpensionen blev afskaffet i 2013 og afløst
af alderspensionen, hvilket også har fået
indbetalingerne til at dykke, da der ikke
er fradragsret på indbetalingerne til alderspensionen. Det er sket på trods af, at
alderspensionen for personer, der ikke
betaler topskat, er mere fordelagtig, end
kapitalpensionen var.
”Man skal være varsom med at ændre
på pensionssystemet, for det skal være
relativt stabilt, så man kan planlægge ud
fra reglerne,” siger professor og tidligere
overvismand Torben M. Andersen til
Morgenavisen Jyllands-Posten.

Nordea har undersøgt unges økonomi i 2007 og 2015. Konklusionen
er, at unge mellem 13 og 17 år i perioden har fået færre penge i form af
indtægter fra fritidsjob og faste lommepenge, skriver magasinet Penge.
Det skyldes blandt andet, at virksomheder som følge af krisen har
skåret fritidsjobbene væk men også,
at forældre ikke i lige så høj grad
som før giver faste lommepenge.
“Skal vi lære noget om økonomi,
er det ligesom at lære at køre på
cykel. Du skal falde og slå dig et par
gange for at lære om konsekvenserne
af de valg, du tager. Derfor er det vigtigt, at børn lærer, at de har et beløb,
som de skal have til at række til de
ting, de gerne vil have. Det er ikke det
samme, hvis forældrene bare giver,
når børnene spørger om flere penge.
Man lærer ikke noget af at plage om
penge. Det eneste, man lærer, er, at
når der ikke er flere penge, så må
man bare spørge igen,” siger forbrug
erøkonomi i Nordea Ann Lehmann
Erichsen til magasinet Penge.

Følg Formuepleje på de
sociale medier
Formuepleje har en profil på det erhvervsrettede sociale medie,
LinkedIn. Næsten 1900 personer følger Formuepleje, og de
kan med jævne mellemrum læse nyheder om Formuepleje, den
aktuelle markedssituation, jobopslag med mere. Ønsker du at
følge Formuepleje, skal du bare skrive ”Formuepleje” i søgefeltet
øverst i din profil og klikke på ”Følg”-knappen. Formuepleje er
også på det sociale medie Twitter. Her er det vores aktiestrateg,
Otto Friedrichsen, der ofte flere gange dagligt giver korte opdateringer med kommentarer til finansmarkederne og den økonomiske udvikling. Skriv ”Otto Friedrichsen” i søgefeltet, og klik på
”Følg”, hvis du vil have dagsfriske kommentarer fra Formuepleje.
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Dansk økonomi
i fremgang
Nationalbankens seneste prognose for dansk økonomi peger på øget vækst. I 2016 og 2017 regner
banken med, at væksten i bruttonationalproduktet
bliver cirka 2 procent begge år. Det skyldes blandt
andet en vækst i beskæftigelsen på 97.000 personer
over perioden 2014 til 2017. Samtidig er der fortsat
fremgang i det private forbrug og i eksporten, medvind fra de fortsat lave renter, den lave oliepris og
en relativt lavere kurs på danske kroner som følge
af den svækkede euro. Men Nationalbanken drypper
dog lidt malurt i bægeret, idet den opfordrer til, at
finanspolitikken holdes i kort snor, så økonomien
ikke yderligere stimuleres af fortsatte underskud
på statens finanser. Banken ser blandt andet en
risiko for en boble på boligmarkedet, hvis ikke økonomien holdes i stramme tøjler.

Vi søger mod byerne
og bliver ældre
Det er ikke et isoleret dansk fænomen, at vandringen fra land til by
tager til og efterlader landsbyer i forfald og byerne fyldt til bristepunktet med store trafikale og forureningsmæssige problemer. Det er heller
ikke et dansk problem, at vi bliver ældre og ældre, hvorfor relativt
færre unge skal forsørge flere og flere friske pensionister. Det sker
over hele verden og især i landende under udvikling, de såkaldte
emerging markets.
Større byer
Overalt i den uudviklede del af verden, fra Brasilien til Kina, strømmer
folk fra land til by. Ganske naturligt sker der det, at befolkningerne på
landet reagerer på de forbedrede velfærdsmuligheder, som byerne og
den øgede industrialisering lokker med. Ifølge det globale konsulentfirma McKinsey & Company vil 46 af de 200 største byer i verden i 2025
være kinesiske og tydeliggør dermed den tiltagende globale udvikling,
hvor landdistrikterne over hele verden affolkes til fordel for byerne.

Flere ældre
Samtidig med vandringen fra land til by bliver verdens befolkning
ældre og ældre i takt med forbedret sundhed og faldende fødselsrate.
Dermed skal relativt færre erhvervsaktive levere varer og tjenesteydelser til flere og flere pensionerede. I perioden 2005 til 2015 voksede
andelen af verdensbefolkningen i aldersgruppen 15-64 år 3,2 gange
hurtigere end den del af verdens befolkning, der var ældre end 64.
McKinsey & Company forudser, at forholdet i væksten mellem disse to
aldersgrupper vil være uændret frem mod 2025.

Lejligheder stiger
mere end huse
Siden Realkreditrådet begyndte at opgøre salgspriserne på huse og lejligheder i 1992, er priserne på
ejerlejligheder generelt for hele landet steget med
285 procent, mens priserne på huse kun er steget 205
procent. Der er meget store regionale forskelle, idet
huspriserne på Frederiksberg er steget 699 procent,
mens lejlighederne samme sted ”kun” er steget 459
procent. I Aarhus er ejerlejlighedspriserne steget 284
procent. I København, hvor nettoindbyggertallet hver
måned stiger med 1000, er prisen på ejerlejligheder
steget 439 procent siden 1992.
”Når det er attraktivt at flytte til byerne, bliver de
få huse, der er i byerne, mere attraktive. Du er tæt på
alle de goder, som byerne kan tilbyde, og når du sam
tidig kan få pladsen og idyllen, bliver det enormt
attraktivt. Derfor vil huspriserne i byerne også fremadrettet være meget attraktive, men også følge de
generelle konjunkturer,” mener kommunikationschef
hos Home, Mads Ellegaard, ifølge Bolius.
Formue // 4. kvartal 2015
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Aktiestrategien

Sådan sammensætter
Formuepleje det
optimale fodboldhold

Aktiestrategi

Valg af den rigtige aktiestrategi er altafgørende for at opnå et langsigtet merafkast.
Med analogi til sammensætningen af det optimale fodboldhold beskriver vi her de
udfordringer, der ligger på vejen mod toppen af sejrsskamlen.
Af Otto Friedrichsen, aktiestrateg, Formuepleje // otto.friedrichsen@formuepleje.dk // Twitter: @O2friedrichsen

Aktiestrategi og specielt håndteringen af aktierisikoens
mange aspekter er ofte noget, som fjerner læselysten
hos de fleste. Men det behøver hverken at være kedeligt
eller svært at forstå. Når Formuepleje forholder sig til
grundlaget for aktiesammensætning og risikostyring,
træffer vi de samme typer valg, som når man sammen-

sætter et fodboldhold. Ligesom fodboldbanen definerer
det regelsæt, spillerne skal indordne sig under, er banen i
denne sammenhæng den risikostyring, der ligger til grund
for aktieporteføljen. Den danner de operationelle rammer,
der er pålagt aktieporteføljen, i målsætningen om at optimere risikoelementet i det risikojusterede afkast.

Beta

Tracking error

Active Share

Standardafvigelse

Risikostyringen af aktieporteføljen svarer til den bane, som porteføljen skal spille på. Den bestemmes fortrinsvis af fire faktorer:
Standardafvigelse, Beta, Tracking Error og Active Share.
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Formueplejes holdopstilling (faktor-neutral)
Emerging
Markets

Large Cap
Vækst
Geografi
Value

Small Cap

Cyklisk
Defensiv

Holdopstillingen illustrerer diversiteten samt faktorneutraliteten i Formueplejes aktieportefølje.
Hvor der her blot er illustreret otte faktorer, opererer porteføljens risikostyring til dagligt med
et stort antal faktorer, der sammenholdes med aktiemarkedet som helhed.

Aktieporteføljen opererer under nogle afgørende risikoforudsætninger. Den skal blandt andet have et risikoniveau (standardafvigelse (15,6 procent), beta (0.97)) på
niveau med det generelle aktiemarked. Den relative risiko
(Tracking Error), der er et mål for risikoen på afkastforskellen mellem porteføljen og aktiemarkedet som helhed,
skal ligge i intervallet 0-6 procent (aktuelt 3,2 procent),
og derudover skal aktieporteføljen følge en aktivt styret
strategi, hvor det er de enkelte virksomheder, der gene
rerer porteføljens merafkast. Det betyder, at nøgletallet
Active Share skal være væsentligt højere end 60 procent
(aktuelt 92 procent). De enkelte elementer i risikostyringen danner tilsammen det grundlag, hvorpå aktieporteføljen kan operere. Det vil sige, at aktieporteføljen ikke
kan tage en risiko, der afviger markant fra markedet.
Porteføljen kan heller ikke øge den relative risiko ud over
de fastsatte rammer i forsøg på at skabe yderligere merafkast. I fodboldsproget svarer det til, at banen og regelsættet er fast defineret, og overskridelser tolereres ikke.
For at skabe et aktieafkast er det nødvendigt at løbe
en risiko. For at vinde en fodboldkamp, bliver man nødt
til at stille op til start. Det er dog afgørende, at banens
udseende, eller defineringen af risikostyringen, er af en
sådan karakter, at den i størst muligt omfang understøtter sandsynligheden for at vinde over aktiemarkedet set
i et langsigtet perspektiv. Skulle man mod forventning
stille med det forkerte hold, er det risikostyringens
opgave at sikre, at man kan håndtere nederlaget. Med
andre ord må man ikke bygge større risici ind i porte
føljen, end at man kan leve med effekten af at tage fejl.

Udvælgelse af spillere
Det er altså inden for fodboldbanens rammer eller aktieporteføljens risikohåndtering, at det optimale aktiehold
skal stilles med den målsætning kontinuerligt at slå modstanderen: Aktiemarkedet.
Sammensætningen af modstanderholdet eller aktieporteføljens benchmark er defineret ved det globale
aktieindeks MSCI World All Countries, som dækker over
2.480 selskaber fordelt på 10 sektorer og 50 lande. Der
er med andre ord tale om en utrolig diversificeret modstander med en bred eksponering, som med denne baggrund er retningsgivende for aktiemarkedsafkast.
Hvor modstanderen har 2.480 spillere (selskaber), har
Formueplejes aktieportefølje altid kun mellem 50 og 80
spillere (aktuelt 56). Forskellen på de to hold er, at hvor
aktiemarkedet indeholder en blanding af både gode og
dårlige spillere, forventes Formuepleje at have samlet et
hold, der udelukkende består af de bedste spillere på de
enkelte positioner – det vil sige af selskaber, som over en
længere periode rent afkastmæssigt gør det bedre sammenlignet med aktiemarkedet som helhed. En af fordelene i sammensætningen af Formueplejes aktieportefølje
er, at den ikke er begrænset til kun at vælge mellem selskaber i benchmarket.
Formuepleje kan også vælge blandt selskaber, som
ligger uden for modstanderens holdopstilling og derigennem øge muligheden for altid at stille med det
bedste hold. Sagt lidt forsimplet har vores modstander,
aktiemarkedet, ingen udskiftere, mens Formueplejes
>>
hold altid har omkring 5.000 reservespillere klar på
Formue // 4. kvartal 2015
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Aktiestrategien

Konkurrende hold med udpræget ”en-faktor-eksponering”
Small Cap

Small Cap

Small Cap

Small Cap

Small Cap

Small Cap

Small Cap

Small Cap

Holdopstillingen illustrerer et fiktivt konkurrerende holds faktoreksponering.
Illustrationen viser et hold med udpræget eksponering mod en enkelt faktor, hvilket for eksempel
kunne være en af følgende: Small cap, Value, Vækst eller Geografi.

sidelinjen. Det eneste, der holder dem på bænken, er
risikostyringen samt deres individuelle kvaliteter i
forhold til de 50-80 aktive spillere, der allerede er på
banen (i porteføljen).

Taktisk holdopstilling
Et andet væsentligt element i holdopstillingen er – ud
over at sikre sig de bedste spillere – holdets faktoreksponering eller med andre ord antallet af angribere, forsvarsog midtbanespillere. Et afgørende resultat af risikosty
ringen er, at der tilstræbes faktorneutralitet i porteføljen.
Det betyder, at Formuepleje skal have en faktoreksponering, der ikke adskiller sig væsentligt fra aktiemarkedet
som helhed.
Formuepleje kan ikke udelukkende lave et hold af
angribere eller forsvarsspillere, fordi den faktoreksponering, porteføljen dermed ville opnå, ville adskille sig markant fra modstanderens, og derved ville den ikke kunne
opnå den faktorneutralitet, som risikostyringen dikterer.
I den investeringsmæssige terminologi kan aktieporteføljen i Formuepleje således ikke tage voldsom ekspo
nering mod eksempelvis amerikanske IT-aktier, tyske
forsyningsselskaber, danske small cap-aktier, Valueaktier eller lignende. Både den geografiske, sektormæssige og stilmæssige faktoreksponering skal ligge inden
for et predefieneret niveau i forhold til markedet generelt. Porteføljearbejdet ligger i at udvælge de bedste selskaber inden for hvert område således, at man sikrer det
langsigtede merafkast gennem selskabsvalget og ikke
ved at påtage sig unødige risici.
08
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Alle kan vinde – men ikke på langt sigt
Vores modstander vil altid være det generelle aktiemarked, men Formueplejes fodboldhold undgår ikke sammenligning med, hvordan andre hold klarer sig mod den
samme modstander. Ikke fordi vi nødvendigvis spiller i
samme turnering, men fordi alle har en ambition om at
slå den samme modstander: Aktiemarkedet.
I sammenligningen med konkurrerende hold er der
en udpræget tendens til at se på, hvordan de kortsigtede
resultater er faldet ud. Som det også er tilfældet i sport
ens verden, er der mange eksempler på uforudsigelige
kortsigtede successer, hvorimod den kontinuerlige langsigtede succes ofte er væsentligt sjældnere.
Hvem husker ikke Danmarks sejr over det tyske
storhold i finalen ved Europamesterskabet i 1992?
Tyskland, der normalt altid synes at være ”heldige” og i
stand til at lukke de fleste kampe sejrrigt, måtte se sig
slået af et uforberedt dansk fodboldhold hjemkaldt
fra ferie.
Eller hvordan Herfølge i år 2000 gik fra et ubemærket
ligahold til Danmarksmesterskabet for umiddelbart derefter at gå i opløsning, for slet ikke at glemme AGF, der
har kæmpet en længere årrække for at genvinde guldet
fra sidste Danmarksmesterskab tilbage i 1986.
Pointen er, at en ensidig eksponering mod en enkelt
eller begrænsede faktorer giver muligheden for at vinde
over markedet og konkurrenterne i korte perioder, men
hvis man vil øge sandsynligheden for at gøre det godt
over en årrække gennem mange turneringer eller et konjunkturforløb, er man nødt til at være bevidst om den
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faktoreksponering, man påtager sig. Holdet på billedet til
venstre kunne være en konkurrent til Formuepleje.
Forskellen mellem de to er blot, at hold 2 har en udpræget eksponering mod en enkelt faktor, hvor Formueplejes
hold, som vist på side 7, har eksponering mod flere faktorer. Konkurrentens hold kunne med andre ord være
en portefølje udelukkende bestående af mindre danske
selskaber, en portefølje bestående af Value-selskaber
(aktier, der er billige målt på justeret egenkapital, men
ikke nødvendigvis på fremtidig indtjening) eller eksempelvis en aktieportefølje, der kun koncentrerer sig om
store selskaber i den amerikanske IT-sektor.
I sportens verden ville det eksempelvis svare til at
stille til start med 11 angribere – en offensiv opstilling,
som kun i begrænset omfang kan forventes at fungere på
længere sigt i kampen mod den diversificerede modspiller. Formueplejes hold har også angribere, men i modsætning til det konkurrerende hold 2 er de øvrige positioner på Formuepleje-holdet også besat for at opretholde
faktorneutraliteten i forhold til aktiemarkedet.
Alle hold bliver upåagtet af deres holdopstilling og
faktoreksponering målt mod aktiemarkedet, der har eksponering mod alle faktorer. Et ”en-faktor-hold” kan derfor godt slå markedet og konkurrenterne i en del af et
konjunkturforløb, men set over en længere periode

og over et helt konjunkturforløb bør man være meget
opmærksom på sin faktoreksponering og den risikostyring, der definerer ens råderum. Når du som investor
sammenligner forskellige holds præstationer, skal du
derfor være meget opmærksom på holdopstillingen.
Kan de enkelte hold sammenlignes på korte horisonter,
og giver det overhovedet mening for dig som investor
at spekulere i kontinuerlige sejre fra et hold, der eksem
pelvis kun består af angribere?

Tip en 13’er
Baggrunden for den klare fremgangsmåde i Formueplejes
sammensætning af det optimale fodboldhold bygger på
empiriske analyser samt de historiske resultater, aktiestrategien har opnået.
Af de historiske årlige resultater fremgår det, at
Formueplejes aktiestrategi i ni ud af tretten år har trukket sig sejrrigt ud af kampen mod aktiemarkedet. Ikke
fordi aktieporteføljen i Formuepleje tager en markant
anderledes risiko end markedet. Heller ikke fordi aktieporteføljen påtager sig ekstreme faktorrisici i forhold til
markedet, men fordi Formueplejes aktieportefølje består
af de bedste selskaber, som samtidig udfylder den risikostyring, der er pålagt porteføljen. Et andet vigtigt ele>>
ment i vurderingen af den historiske performance er,
Formue // 4. kvartal 2015

09

Aktiestrategien

003-2015
Tipskupon 2
1 X 2
kedet
ar
m
ie
kt
A
Formuepleje
1. 2003
1 X 2
ktiemarkedet
A
je
le
ep
u
Form
2. 2004
1 X 2
iemarkedet
kt
A
je
le
ep
Formu
3. 2005
1 X 2
markedet
ie
kt
A
je
le
Formuep
4. 2006
1 X 2
arkedet
m
ie
kt
A
je
Formueple
5. 2007
1 X 2
kedet
ar
m
ie
kt
A
Formuepleje
6. 2008
1 X 2
iemarkedet
kt
A
je
le
ep
Formu
7. 2009
1 X 2
markedet
ie
kt
A
je
le
Formuep
8. 2010*
1 X 2
arkedet
m
ie
kt
A
je
Formueple
9. 2011*
1 X 2
kedet
ar
m
ie
kt
A
Formuepleje
10. 2012
1 X 2
ktiemarkedet
A
je
le
ep
u
Form
11. 2013
1 X 2
markedet
ie
kt
A
je
le
Formuep
12. 2014
1 X 2
markedet
ie
kt
A
je
le
Formuep
13. 2015*
4
9
Samlet score
Tipskuponen angiver de seneste 13 års afkastresultat før omkostninger mellem Formueplejes
aktuelle aktiestrategi og aktiemarkedet som helhed. Har Formueplejestrategien outperformet inden
for det givne kalenderår, medfører dette en sejr (1), omvendt et nederlag (2). Årstal markeret med
(*) dækker over år, hvor strategien ikke har været aktiv over hele kalenderåret. 2010 (1. kvartal) og
2011 (2. halvår) samt 2015 (1.-3. kvartal). Kilde: Formuepleje

hvordan aktieporteføljen har klaret sig i forskellige markedsmiljøer. Specielt hvordan holdet eller aktieporteføljen klarer sig i perioder, hvor afkastet i det generelle
aktiemarked er negativt. Netop i dette miljø skal fordelene ved både risikostyring og krav til virksomhedsvalg
stå sin prøve.

Defensiven er vigtig
Tabellen på side 11 viser analyseresultaterne af aktiestrategiens historiske merafkast i perioder med negative
og positive markedsafkast. Sandsynlighederne for at
opnå merafkast i forhold til markedet generelt er inddelt
i tre horisonter: En, tre og seks måneder. Der er således
tale om rullende afkast på tre tidshorisonter inden for fire
niveauer af markedsbevægelser. Eksempelvis har analysen fundet, at der er 53 procent sandsynlighed for at opnå
et merafkast, når markedet har negativt afkast inden for
en måned, og 60 procent sandsynlighed, når markedet falder med mere end 5 procent over en måned. Hvis markedet falder mere end 10 procent på en måned, hvilket må
siges at være meget, falder sandsynligheden for at opnå
10
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et merafkast på aktieporteføljen til 50 procent. Når
tidsperspektivet for varigheden af markedsfaldet
udvides, ændrer sandsynlighederne for at opnå et mer
afkast sig også markant. På tre måneders sigt stiger
sandsynligheden for, at aktieporteføljen gør det bedre
end markedet til mellem 71 og 80 procent, mens en længerevarende nedtur på seks måneder øger sandsynlig
hederne for merafkast yderligere til cirka 90 procent.
Af tabellen fremgår der en helt klar og markant udvikling i takt med, at vinduet for aktiekursfald udvides. På
kort sigt (én måned) er aktieporteføljen ud fra de empi
riske data ikke i stand til at fastslå en klar tendens i form
af merafkast – sandsynligheden er stort set 50-50. Men i
takt med, at vinduet med kursfald i markedet udvides,
øges sandsynligheden for merafkast markant til op mod
90 procent. Det samme er i øvrigt tilfældet i perioder,
hvor markedet stiger. Sandsynlighederne er dog her
generelt en smule lavere. Grunden til, at tidsperspektivet
er vigtigt, er, at det på kort sigt i høj grad er frygt og
manglende lyst til at påtage sig risiko (stigende risiko
aversion), der præger aktiekursfald. Når frygten er den

primære årsag til investeringsbeslutninger, sælger investorer både de dårlige og de gode selskaber. I takt med,
at aktiekursfaldene fortsætter, og tidsrammen udvides,
fokuserer investorerne i højere grad på, hvad der skal
trække aktiemarkedet over tid. Frygt og eufori er forholdsvis kortsigtede drivere i aktiemarkedet, hvorimod
virksomhedernes indtjening er afgørende for det lang
sigtede aktieafkast. Læs mere i artiklen ”Sådan skaber
vi merafkast på aktier” i magasinet Formue 2014//3.
Årsagen til, at Formueplejes aktieportefølje over længere perioder har en meget høj sandsynlighed for at
skabe merafkast, er, at sammensætningen af aktieporteføljen fokuserer på det enkelte selskabs evne til at generere indtjening. En egenskab, som er altafgørende, når
man som langsigtet investor skal positionere sig rigtigt
i aktiemarkedet.
På samme måde som ethvert fodboldhold har en
ambition om at trække sig sejrrigt ud af hver eneste
kamp i jagten på turneringstrofæet, har Formuepleje
en klar ambition om at slå aktieporteføljens sammen
ligningsgrundlag: Aktiemarkedet.
Det mål når vi ikke ved at satse på kortsigtsløsninger,
held og eksponering mod enkelte faktorer. Vi vælger
derimod en portefølje, der sammenlignet med markedet
er faktorneutral og sammensat på en måde, der på selskabsniveau over tid er modstanderen overlegen.

Performance ved negative benchmarkafkast		
Sandsynlighed for positivt merafkast
Scenarie

1 måned

3 måneder

6 måneder

MSCI<0

53%

71%

90%

MSCI<-2%

59%

71%

89%

MSCI<-5%

60%

75%

93%

MSCI<-10%

50%

80%

90%

Performance ved positive benchmarkafkast		
Sandsynlighed for positivt merafkast
Scenarie

1 måned

3 måneder

6 måneder

MSCI>0

58%

64%

73%

MSCI>2%

61%

65%

70%

MSCI>5%

58%

74%

71%

MSCI>10%

50%

56%

73%

Tabellerne viser sandsynlighederne for positivt merafkast for Formueplejes aktuelle aktiestrategi ved både fald og
stigninger i det globale aktiemarked. Analyseperioden dækker ti år og analyserer merafkastet før omkostninger i
perioder med negative og positive aktiemarkedsafkast. Afkastanalysen er blandt andet foretaget ved at identificere
merafkast før omkostninger på tre forskellige tidshorisonter (en, tre og seks måneder) inden for fire afkastintervaller
på aktiemarkedet. De beregnede sandsynligheder er dermed beregnet med baggrund i de historiske observationer.
Kilde: Formuepleje
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Renteskuffelse:

Når alt andet ikke er lige
I 2015 har det absolutte afkast på danske realkreditobligationer skuffet i
forhold til forventningerne i begyndelsen af året. Årsagerne til skuffelsen giver
dog grobund for optimisme angående afkastene i den kommende periode.
Af René Rømer, CFA, senior kapitalforvalter, Formuepleje // rene.roemer@formuepleje.dk

Som det ses i figuren på næste side, har afkastet i Formuepleje Fokus, der udelukkende investerer i danske realkreditobligationer, i 2015 været negativt. At Fokus ligger
foran sit benchmark er en sølle trøst for investorerne,
da figuren samtidig viser, at Fokus pr. 7. oktober 2015
også ligger langt efter de forventninger, vi havde stillet
op for hele 2015.
Hvorfor Formuepleje Fokus – og derfor alle realkreditporteføljerne i Formueplejeforeningerne – har skuffet i
forhold til forventningerne, og hvad det betyder for afkas
tene i de kommende perioder, er emnet her.

12
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I isolation
Begrebet ”alt andet lige” bruges flittigt af økonomer og
politikere, når man skal vurdere den isolerede effekt af et
tiltag eller en ændring, hvorfor man antager, at alle andre
faktorer vil forblive uforandrede. Et godt eksempel er
diskussionen om topskatten.
Modstanderne af en sænket topskat har fremført, at det
”alt andet lige” vil betyde tab af indtægter for staten, mens
fortalerne hævder, at skatteyderne vil arbejde mere, når
skatten er lavere, hvorfor statens indtægter muligvis vil
stige, når skatten nedsættes.

ÅR-TIL-DATO AFKAST FOR FORMUEPLEJE FOKUS
Procent
4

Forventet afkast

Formuepleje Fokus

Benchmark

3
2
1
0
-1

”Effekten på obligationsrenterne i Formueplejeporteføljerne vil være, at de fortsat vil være lave
og faldende i den korte ende. Hvis man sammenholder det med markedets forventninger, der
faktisk går mod svagt stigende renter, er der
derfor god ræson i at fastholde strategien med
at købe korte danske realkreditobligationer.”
citat fra artiklen ”Europa – set fra Centralbanken”
FORMUE 1// 2015

-2
-3
-4
-5

Kilde: Formuepleje, pr. 7. oktober 2015
Formuepleje Fokus’ a�kast er efter alle omkostninger.

Vi gør det også
Uden at dømme i ovennævnte tilfælde kan jeg sige, at
der findes eksempler, hvor ”alt andet lige” (næsten) med
sikkerhed vil vise sig ikke at være realistisk. Et sådant
eksempel er vores 12-måneders afkastforventninger på
obligationsporteføljerne. Ved seneste årsskifte kommunikerede vi, at forventningen til afkastet i 2015 i vores
rene obligationsforening Formuepleje Fokus lå i intervallet 3-5 procent. Denne afkastforventning var baseret på
vores forventninger til rentemarkederne som beskrevet
i Magasinet Formue 2015//1 (se tekstboks).
Objektivt set har vi indtil nu fået ret i vores renteforventning, men har taget fejl angående afkastforventningen, da Formuepleje Fokus i skrivende stund ligger med

et afkast på minus 1,9 procent i 2015. Det skyldes, at der
findes andre faktorer ud over renteudviklingen, der kan
have indflydelse på afkastet i Fokus, men som i afkastforventningerne antages at være uforandrede – eller ”alt
andet lige” – ved udgangen af prognoseperioden. At vi
gør det skyldes, at det som regel vil være renteudviklingen, der er afgørende for afkastudviklingen i en realkreditportefølje.
Kend din risiko
I en obligationsportefølje får man afkastpotentiale ved
at påtage sig forskellige former for risici. Populært sagt
får man et højere forventet afkast, jo mere risiko man
påtager sig. I tabellen nedenfor ses en meget forsimplet
oversigt over, hvilke typer risici man tager i forskellige
typer obligationsinvesteringer. Som det ses, er der flere
risici ved ”Dansk Realkredit” end blot udviklingen i renten. Disse er:

>>

Risikofaktorer ved forskellige aktivtyper
Hvilken risiko
Renterisiko

Dansk Realkredit
x

Danske Stater
xx

Virksomhedsobl.
Investment grade

Virksomhedsobl.
High Yield

Emerging market

x

x

xx

Konkursrisiko

(x)

x

xx

x

Likviditetsrisiko

(x)

x

xx

x

x

x

xx

x

xx

Valutakursrisiko
Optionsrisiko

x

Kilde: Formuepleje, egen tilvirkning
Figuren er forsimplet: Et kryds betyder, at man påtager sig en bestemt type risiko. Flere krydser betyder, at man tager mere af den type risiko.
Eksempelvis er der kun renterisiko i danske statsobligationer, men alle typer risici i virksomhedsobligationer.
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• Konkursrisiko – som dog må antages at være minimal
med AAA-rating (den højest mulige) og 200 års historik
uden konkurser.
• Likviditetsrisiko – også begrænset, da dansk realkredit
som én af meget få typer obligationer var handlebare
gennem hele finanskrisen.
• Optionsrisiko – boligejernes option til at købe en obligation tilbage til kurs 100 er en risiko for obligationsejerne.

I vores beregninger af afkastforventninger antager vi, at
den præmie, man som investor får for at påtage sig de
enkelte risici, vil være uændret hen over prognoseperioden. Dette er komplet urealistisk, da alle tre dele bevæger sig hver evig eneste dag. At de antages uforandrede
er dog ikke urimeligt, da risikopræmien kan bevæge sig
både op og ned. Desuden vil det af alle risikotyperne normalt være renterisikoen, der klart betyder mest.

MERRENTE PÅ DANSK REALKREDIT

denne massive stigning i merrenten, at Formuepleje
Fokus har klaret sig dårligere end ventet og givet
negative afkast.

160

120

80

40

0

1999

2003

2007

2011

2015

Kilde: Nordea
Merrente, OAS, i forhold til danske statsobligationer

Finanskrisen 2015?
Som figuren ovenover viser, har 2015 dog ikke været et
normalt år. Det seneste halve år har nemlig budt på den
næststørste stigning i merrenten (et andet ord for de
samlede risikopræmier) på dansk realkredit i forhold til
statsobligationer i dette årtusinde – kun overgået af de
værste dage af finanskrisen i 2008. Dét, grafen viser, er,
at renterne på danske realkreditobligationer er steget
med omtrentlig 0,65 procentpoint mere end danske
statsobligationer. Og det i et år hvor danske statsobliga
tionsrenter er tæt på uforandrede. Det er på grund af
14
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Hvorfor? Regulering!
Det oplagte spørgsmål er nu: Hvorfor sker sådan en stigning i merrenten i et relativt roligt år som 2015?
Ved at eliminere optionsrisikoen (fordi den objektivt
kan beregnes) og konkursrisikoen (fordi dansk realkredit
fortsat har AAA-rating) må hovedparten af forklaringen
findes via likviditetsrisikoen. (Læs en uddybende artikel
om likviditet på side 10).
2015 er året, hvor LCR-delen af Basel III-regulativet
indfases i de største banker. Denne regel betyder, at de
banker, der hidtil har været blandt de mest handlende på
aktie-, obligations- og valutamarkederne, for fremtiden
får mindre lyst til at deltage i denne handel. Undtaget
herfor er statsobligationerne, der har fået en noget mildere regulatorisk behandling. Hér er endnu et eksempel
på noget (regulering), der ”alt andet lige” gør noget godt
(bankerne bliver mere sikre), men som også betyder
noget utilsigtet (at boligejerne for fremtiden skal betale
en højere rente på boliglånene). Betydningen af, at de
store banker drosler ned på handelsaktiviteten gør, at
likviditeten i alle markeder bliver en smule dårligere –
også på dansk realkredit. Man kan fortsat handle meget,

meget store beløb i danske realkreditobligationer, men
likviditeten er blevet dårligere, og det er helt sikkert en
stor del af forklaringen på den forøgede merrente.

Efter regn kommer solskin
Der er heldigvis en positiv slutning på historien om stigningen i merrenten. Sandsynligheden for, at dansk realkredit oplever en konkurs, er ikke steget, og bankerne
har positioneret sig til reguleringen. Derfor betyder
stigningen i merrenten ”alt andet lige”, at afkastet på
realkreditobligationsporteføljerne vil være bedre i de
kommende 12 måneder. I tabellen nedenfor er vist ”alt

andet lige” afkastforventningerne for Fokus ved ændringer i henholdsvis de korte (2-årige) renter og de lange
(10-årige) renter. Som det ses i den røde cirkel, kan man
forvente 6,07 procent, hvis renterne ikke ændrer sig,
mens den gule cirkel viser, at afkastet forventes at blive
4,51 procent, hvis den korte rente er uændret, og den
lange stiger med 0,50 procent. Både absolut og relativt til
alternativerne ser afkastmulighederne i realkreditporteføljerne altså attraktive ud. Når noget bliver billigt, skal
man – ”alt andet lige” – købe det.

Beregning af forventet 1 års afkast for Formuepleje Fokus ved forskellige ændringer i renten

12 mdr. horisont

Lang rente

Kort rente
-100 bp

-50 bp

uændret

+50 bp

-100 bp

15,05%

-50 bp

15,57%

uændret

+100 bp

10,63%

6,26%

1,87%

-2,48%

11,08%

6,62%

2,13%

-2,32%

15,21%

10,64%

6,07%

1,53%

-3,02%

+50 bp

13,76%

9,13%

4,51%

-0,10%

-4,69%

+100 bp

11,37%

6,70%

2,05%

-2,57%

-7,16%

+150 bp

8,26%

3,58%

-1,05%

-5,65%

-10,23%

Kilde: Formuepleje
Beregnet efter alle omkostninger
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Bagom Formueplejes
tangentportefølje
Formuepleje er unik på det danske investeringsmarked, fordi vi siden 1988 har
arbejdet intenst med gearede investeringer. Investorerne har i perioder oplevet
udsving i afkastet, men ingen kan komme uden om, at Formuepleje Safe har
leveret cirka 13 procent i årligt gennemsnitligt afkast i mere end 27 år. Det er
resultater, som ingen andre danske kapitalforvaltere kan hamle op med. Vi går
helt tæt på vores åbne hemmelighed – tangentporteføljeteorien omsat til praksis.
Af Søren S. Astrup, direktør, Formuepleje // soeren.astrup@formuepleje.dk

I porteføljerne Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta har
vi i Formuepleje omsat klassisk investerings- og porteføljeteori til praksis. Forkortet kalder vi det for tangentporteføljeteorien, og vi fortæller gerne om teorierne, som gennem tiden er blevet tildelt flere nobelpriser i økonomi.
Det lyder måske meget nemt: Foreningen investerer i
den kombination af aktier og obligationer, som giver det
størst mulige forventede afkast i forhold til risikoen og
skalerer porteføljen ved hjælp af låntagning. Resultatet er i
alt fem investeringer, som har forskellig risiko- og afkastprofil, men hvor indholdet tilnærmelsesvist er ens.
Såre enkelt, men når teori skal omsættes til praksis,
testes over lang tid og samtidig overleve markante kriser
på finansmarkederne, kræver det konstant fokus på
løbende forbedring af risikostyringen.
Lavrisikoporteføljen er fundamentet
Lad os starte med Optimum-porteføljen. Den har ingen
gearing, og er dermed den rene vare med cirka 35 procent
aktier og 65 procent obligationer, heraf er en mindre del
udenlandske virksomhedsobligationer. Men hvorfor lige
den fordeling?
Udgangspunktet er, at vi vil levere mest muligt forventet
afkast med mindst mulig risiko. Det er velkendt, at man
ikke skal lægge alle sine æg i én kurv. Det samme gælder
investeringer, hvor man skal sprede sine investeringer på
forskellige aktiver for at opnå den eneste ægte ”free lunch”,
16
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der er ved at investere, nemlig spredningseffekten. De
fleste private investorer har da ofte også spredt deres
investeringer i form af hus, lejlighed, fritidshus, værdifuldt
indbo, smykker, kontanter og forskellige former for værdipapirer. Formuepleje investerer kun i let omsættelige værdipapirer og fortrinsvis i to forskellige hovedtyper, nemlig
obligationer og aktier.
Teorien om optimale porteføljer viser, at når man over
en periode på mere end 100 år tester afkastet og risikoen
på en portefølje bestående af både obligationer og aktier,
er resultatet, at cirka 25-35 procent aktier og cirka 65-75
procent obligationer giver det højeste forventede afkast
i forhold til risikoen. Risikoen måles med et statistisk
begreb, standardafvigelsen, der måler udsvingene i afkastet i forhold til middelværdien. Jo mere et aktiv svinger
i kurs, jo mere risikofyldt er det.
Når man kombinerer mange forskellige forhold mellem
aktier og obligationer i en portefølje, kan man tegne en
kurve, som kaldes den efficiente rand. Som det ses af figuren på næste side, er der tale en boomerang-formet kurve.
Læg især mærke til, at en portefølje bestående af 100 procent obligationer har den samme risiko som en portefølje
med det optimale forhold mellem aktier og obligationer,
men det forventede afkast er højere for den optimale portefølje end for en ren obligationsportefølje. Her slår diversifikationseffekten altså igennem med al ønskelig tydelighed. Med andre ord, hvis du er på udkig efter mest muligt

DEN EFFICIENTE RAND
Afkast

Aktier

end obligationsindekset, men den er stadig meget lav.
Så hvis du vil investere med lav risiko og har en investeringshorisont på mindst tre år og gerne længere, er
Optimum værd at kigge nærmere på som et godt alter
nativ til en obligationsinvestering.

Obligationer

100% aktier

100% obligationer
Risiko

Kilde: Formuepleje, egen tilvirkning

afkast for en bestemt risiko, bliver du stillet et højere
forventet afkast i udsigt ved at investere i den optimale
portefølje frem for en portefølje alene med obligationer.
Denne lavrisikoportefølje er investeringsforeningen
Formuepleje Optimum.
Vælg din risiko
Lavrisikoporteføljen Optimum har de seneste fem år
leveret et afkast på i alt 24 procent. En tilsvarende investering i et obligationsindeks har givet cirka det halve.
Risikoen har i praksis vist sig at være en smule højere

Lidt højere risiko
Men det er ikke alle investorer, der ønsker meget lav
risiko og dermed lavt og mere forudsigeligt forventet
afkast. Hvis du som investor taler med en investeringsrådgiver, som ikke kommer fra Formuepleje, og du efterspørger investeringer med middel eller høj risiko, vil de
anbefalinger, du får, ofte være, at du skal købe flere
aktier, så du ender op med meget mere end 35 procent
aktier i din portefølje.
Som det klart fremgår af grafen til venstre, vil en portefølje med overvægt af aktier give dig en højere risiko,
men også et dårligere forhold mellem afkast og risiko.
Det vil sige, at du går glip af noget af det gratis måltid,
som den optimale portefølje leverer.

Tangenten viser gearingseffekten
Det, som teorien siger, og som Formuepleje har arbejdet
med i mange år, er, at hvis risikoen skal øges, skal man
ikke have flere risikoaktiver (aktier), men derimod mere
af den optimale portefølje. Det sker bedst ved at belåne
den optimale portefølje og købe endnu mere af den for
Formue // 4. kvartal 2015
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DET KLASSISKE INVESTERINGSKONCEPT
Afkast

Aktier

Obligationer
Penta

Epikur

Safe
100% aktier
Pareto

Optimum
100% obligationer

Kilde: Formuepleje, egen tilvirkning

Risiko

de lånte penge. Dermed kan forholdet mellem afkast og
risiko hæve sig op over den efficiente rand og bevæge sig
op ad den tangent, der kan tegnes gennem Optimum og
med udgangspunkt i den risikofrie rente, der aktuelt er
cirka 0 procent. Låntagningen bruges simpelthen som
løftestang, hvor det gode afkast/risikoforhold fra den
optimale portefølje kan bevares – uden at risikoen løber
løbsk. Løftestangen – eller gearingen – er op til maksimalt fire gange for Penta og mindre for de øvrige.
Som det fremgår, forbedres forholdet mellem risiko og
det forventede afkast. Og det er denne metode til at øge
det forventede afkast med samme risiko, der er Formueplejes hemmelighed. Dit ønske om højere risiko bør altså
ikke indfries ved at øge andelen af aktiver med højere
risiko – typisk aktier – men derimod ved at investere i
mere af den optimale portefølje. Det kan gøres på to
måder. Den ene er at gå ned i banken, optage et lån og
købe Formuepleje Optimum for pengene. Det er ikke
økonomisk optimalt, da den rente, du kan låne til, er
markant højere end den, Formueplejeforeningerne som
professionel låntager kan låne til. Det er altså foreningen,
der optager lånet – ikke dig selv – og det betyder, at du
aldrig kan komme til at hæfte for gælden. Ved investering
i Formueplejes gearede porteføljer er renten meget lav,
og du hæfter ikke for mere end dit indskud.
Høster afkast af en større investering
I Pareto er formuen typisk gearet én gang, hvilket betyder, at du ved at købe et investeringsbevis for 100 kroner
18
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høster afkastet af 200 kroner, der er fordelt med cirka
70 kroner placeret i aktier og cirka 130 kroner placeret i
obligationer.
Du har parallelt også risikoen på en investering på
200 kroner, men som nævnt er det Pareto, der hæfter for
gælden – ikke dig. En investor i en af vores klassiske gearede foreninger kan aldrig tabe mere end det indskudte
beløb, og dermed svarer risikoen i den henseende til en
investering i en almindelig aktie.
Læg mærke til, at forholdet mellem aktier og obligationer i for eksempel Pareto fortsat er cirka en tredjedel og
to tredjedele. Forholdet svinger lidt fra dag til dag i takt
med udviklingen på finansmarkederne. For Safe er gearingen to gange, Epikur er gearet tre gange, og Penta er
den mest risikofyldte med en gearing på cirka fire gange.
Ser vi på forholdet mellem afkastet og risikoen over de
seneste fem år, er sammenhængen tydelig – jo højere
risiko, desto højere afkast.
Derfor er det svært
Formueplejes åbne hemmelighed om, hvordan vi investerer og fastlægger risiko lyder såre simpel. Hvorfor er
konceptet så unikt i den danske kapitalforvaltningsbranche? Det er det, for når teori skal omsættes til praksis, er
tiden den sværeste test. For veluddannede specialister er
investering i obligationer ikke som sådan svært. Det er
investering i globale aktier sådan set heller ikke. Det er
heller ikke isoleret set svært at låne penge billigt, hvis
AFKAST OG RISIKO

Opgjort i perioden 28.9.2010 - 28.9.2015
Gennemsnitligt årligt afkast (%)
22,5
Penta
Epikur
15
Safe
Globalt aktieindeks
Pareto
7,5
Optimum
Cibor 3mdr.
0
0

Obl.indeks
2,5

5

7,5
Risiko (%)

Kilde: Bloomberg, Formuepleje, egen tilvirkning
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sikkerheden er i top. Men det er kompliceret og kræver
erfaring og indsigt, når disse tre elementer sættes sammen i virkelige porteføljer, der løbende skal passes og
plejes og optimeres i forhold til de aktuelle forhold på
finansmarkederne. Denne disciplin har Formuepleje øvet
sig på i mere end 27 år. Vi er kommet langt, vi har lært
meget, og vi bliver ved med at lære.

Obligationer
For at det kan betale sig at geare lavrisikoporteføljen,
skal afkastet fra aktiverne være større end lånerenten
plus omkostninger ved lånene. Aktier vil typisk kunne
levere et afkast, som er højere end lånerenten, så det helt
afgørende er, at vi kan investere i realkreditobligationer,
som leverer et højt afkast i forhold til lånerenten.
For at sikre, at der leveres et solidt obligationsafkast,
arbejder Formueplejes obligationsteam hele tiden med
at optimere investeringerne mellem de forskellige typer
af obligationer, de ændrer løbetiderne, og høster løbende
afkast ved at udnytte midlertidige, skæve prisfastsættelser i obligationsmarkedet. I øjeblikket forventer investeringskomitéen stigende renter. Derfor er kursfølsom
heden lav, så en rentestigning får begrænset negativ
indflydelse på afkastet. På side 12 fortæller vi om, hvordan der kan skabes afkast på obligationer i kombination
med låntagning.
Aktier
Ligesom med obligationsinvesteringerne arbejdes der
intensivt med at udvælge de rigtige kvalitetsaktier til
porteføljerne. Udvælgelsen af enkeltaktier til vores aktieporteføljer varetages af Formueplejes tidligere datterselskab, CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S, der i dag
er ejet af den store amerikanske kapitalforvalter, AllianceBernstein. I artiklen på side 6 har vi beskrevet aktiestrategien mere dybdegående.
Låntagningen
Belåningen af porteføljerne i Pareto, Safe, Epikur, Penta
og Fokus sker gennem tre af Nordens største pengeinstitutter. Ligesom ved investering er porteføljestyring af lån
en kompliceret øvelse, hvor der med jævne mellemrum
optages mindre lån i danske kroner eller euro – idet
andre lånevalutaer ikke er tilladt ifølge foreningernes
vedtægter. Disse lån løber typisk i tre til seks måneder

og forlænges løbende, så Formuepleje hele tiden sørger
for at få de absolut laveste låneomkostninger. Aktuelt
låner foreningerne til cirka 0 procent inklusive den
marginal, som bankerne skal have. At renten er så lav
skyldes, at vi kan lægge obligationer og aktier til sikkerhed for vores lån. Dermed vurderer banken, at kreditri
sikoen er meget lille, og derfor kan vi låne billigt.

Allokeringen
Investeringskomitéen har det overordnede ansvar for
aktie- og obligationsporteføljerne samt låneporteføljen.
Det betyder, at komitéen har ansvaret for de strategiske
og taktiske ændringer i porteføljerne. Kapitalforvalterne
har primært det operationelle ansvar. Efter analyser og
anbefalinger fra kapitalforvaltningen fastlægger investeringskomitéen for eksempel rentefølsomheden på obligationsporteføljen og eventuelle afdækninger af risici.
Den beslutter vægtningen mellem aktier og obligationer
i den optimale portefølje og kan i princippet reducere
aktieandelen til nul, hvis den mener, at det bedst muligt
beskytter det langsigtede risikojusterede afkast. Alternativt kan komitéen købe forsikringer mod større fald på
aktiemarkedet, hvilket faktisk skete i foråret 2014.
Det er måske ikke helt i tråd med teorien om optimale
porteføljer, men det er i tråd med Formueplejes opsamlede erfaring med at gennemføre teorien i praksis over
de seneste mange år. Erfaringen viser, at det er nødvendigt at passe og pleje investeringerne i takt med udsigterne på de finansielle markeder. Følgeligt kan investeringskomitéen også beslutte at reducere gearingen, hvis
den mener, at den aktuelle gearing ikke leverer et tilstrækkeligt merafkast i forhold til risikoen.
Bundlinjen er, at det er investeringskomitéen, der er
investorernes sikkerhed for, at Formuepleje drejer på de
rigtige håndtag og dermed passer godt på investorernes
penge, så vi kan leve op til målsætningen om at bevare
og øge formuer på langt sigt.
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Det nye Formuepleje:
Sådan beskytter vi vores investorer
Der er sket rigtig meget på de indre linjer i Formuepleje de seneste tre år.
Selskaberne er blevet til foreninger, Alfred Berg Danmark er købt og integreret
og institutionelle kunder er kommet til. Fokus er dog uændret. Formuepleje er
organiseret, så kunderne hele tiden kan være trygge og opnå et attraktivt
risikojusteret afkast på langt sigt.
Af Katrine Sigvardt, journalist, Formuepleje // katrine.sigvardt@formuepleje.dk

Som Danmarks største privatejede kapitalforvalter er
netop kapitalforvaltningen naturligt nok en af de mest
solide grundsten i Formueplejes fundament. Der er her
afkastet skabes, og formuer bevares. Men at investere og
forvalte de mange milliarder hver eneste dag kræver et
omfattende maskineri, der er sammensat på en måde,
der både understøtter kapitalforvaltningen bedst muligt,
men også lever op til gældende lovgivning, regnskabskrav, detaljerede forretningsgange, kontroller og tilsyn
fra eksterne parter som Finanstilsynet og revisorer.
Derfor gælder det for Formuepleje ikke alene om at
leve op til målsætningen om at bevare og øge formuer.
Det er lige så vigtigt, at det bagvedliggende arbejde opfylder en række krav, der sikrer, at værdierne er til stede,
og at risikostyringen er under kontrol.
Kapitalforvaltningen skaber værdi på langt sigt
I kapitalforvaltningen sidder Formueplejes aktie- og
obligationsteam, som blandt andet står for den daglige
styring og rebalancering af porteføljerne. Derudover har
de ansvaret for lånoptagelse, valutahandel, udviklingen
af nye og eksisterende afdelinger og for at informere
om udviklingen på de finansielle markeder både internt
og eksternt. Erik Bech er en af Formueplejes senior
porteføljemanagere, og han fortæller, at selvom kapitalforvaltningens opgaver spænder vidt, så er det vigtigt at
holde fokus på den makroøkonomiske udvikling:
”I vores analyser kigger vi blandt andet på udviklingen i vækst og inflation. Vi holder også øje med, hvad
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verdens centralbanker foretager sig og med udviklingen
inden for både økonomi og finanspolitik hos verdens
store økonomiske spillere.”
På baggrund af den viden danner kapitalforvaltningen
sig en holdning i forhold til, hvad der for eksempel skal
ske med renten samt hvilke risikoscenarier og investeringsmuligheder, udviklingen skaber.
”Vi beskæftiger os med alle de faktorer, der på sigt kan
påvirke afkastet, og derudfra vurderer vi, hvilke konkrete
værdipapirer, Formuepleje skal inkludere i sine porteføljer,” forklarer Erik Bech.
Kapitalforvaltningen sidder dog ikke alene med
ansvaret for Formueplejes porteføljer. Den endelige
afgørelse ligger hos investeringskomitéen, som træffer
alle overordnede beslutninger i forhold til fordelingen
mellem aktier og obligationer.
Denne struktur sikrer, at de porteføljeforvaltere,
der sidder med det daglige ansvar, ikke forelsker sig i en
bestemt aktivklasse.
Investeringskomitéen diskuterer og vurderer flere
forskellige risikoscenarier og muligheder for afkast, og
det er på den baggrund, at alle beslutninger om at investere træffes. Men det at beskytte investorerne mod
unødig risiko er andet og mere end at forholde sig kritisk
til den aktuelle markedsudvikling.
Det er også at sikre, at de processer, der omhandler de
investeringer, kapitalforvaltningen laver, stemmer overens med den gældende lovgivning – både for Formueplejes, men i mindst lige så høj grad for investorernes skyld.

Formuerådgivere

Kapitalforvaltere

Dialog med dig, som sikrer
en løsning, der passer til dig
og din situation

Teams af specialister,
som har ansvar for valg af
aktier, obligationer og
låneporteføljer

Din portefølje
Individuelt sammensat
portefølje, der matcher din
risikovillighed, investeringshorisont og skattemiljø

Compliance
og controller
Overvåger at investeringerne
altid overholder investeringsrammer og
lovmæssige krav

Kontrol af kapitalforvaltningen
Derfor har vi en funktion, vi kalder Operations. I den
afdeling bruger medarbejderne en stor del af deres tid
og ressourcer på løbende at stille priser på Formueplejes
forskellige foreninger. Det sker på baggrund af ændringer i aktier, obligationer, futures, valutaterminer og
andre typer værdipapirer.
Jon Pihl-Andersen er controller i afdelingen, og han
fortæller, at det er afgørende, at der løbende stilles korrekte priser for udviklingen i foreningernes indre værdier:
”Det er vigtigt, at de ændringer, der sker på de
finansielle markeder, afspejler sig korrekt i udviklingen i
Formueplejeforeningerne, så emission og indløsning
sker på de rigtige vilkår. Hvis ikke vi sørger for løbende at
beregne nye priser, kan det i sidste ende betyde, at de priser, investorerne køber og sælger deres investeringsbeviser til, ikke afspejler den prisudvikling, der er i markedet.
Ifølge lov om investeringsforeninger er det ikke tilladt
med større afvigelser” siger Jon Pihl-Andersen.
Betegnelsen Operations kan nemmest oversættes til
fondsadministration, og når kapitalforvaltningen har
truffet en beslutning om, at der skal laves ændringer i en
portefølje – det vil sige, at der skal købes eller sælges ud

Investeringskomité
Overordnet fordeling
mellem aktier og obligationer

af de værdipapirer, porteføljen består af – er det som sagt
den afdeling, der kontrollerer overskridelsen af risikorammerne. Den ekstra kontrol er en fast del af forretningsgangen, og den er indført for at sikre, at alle gennemførte handler overholder de love og regler, der
gælder på området, men også at de lever op til alle fastsatte investeringsrammer og vedtægter.
Derfor tjekker Operations forholdene omkring handlen både før og efter, transaktionen er gennemført. Denne
dobbeltkontrol kaldes i fagsprog for pre- og post-comp
liance. Hvis Jon Pihl-Andersen eller en af de andre controllere for eksempel opdager, at et køb af en aktie med
fører, at en investeringsramme vil blive overskredet, får
kapitalforvalterne ikke tilladelse til at gennemføre den.
”Når vi afvikler handler, er det vores opgave at sørge
for, at alt i forbindelse med handlen falder på plads, som
det skal. Hvis kapitalforvaltningen for eksempel gerne vil
købe et værdipapir, er det Operations, der sørger for, at
vi så også får det værdipapir, og at omstændighederne
omkring det er i orden,” siger Jon Pihl-Andersen.
Hvis Operations derimod bliver opmærksom på en
fejl i løbet af sin post-compliance-kontrol – altså når
handlen allerede er gennemført – sørger afdelingen for
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Kapitalforvaltning

Compliance
Regnskab

at rette op på fejlen, så den samme fejl ikke sker igen.
Desuden kan manglende kontrol og overblik over
interne processer og fejl have alvorlige konsekvenser
for enhver finansiel virksomhed. Det kan føre til
påtaler og strenge straffe, og bare tanken er noget, der
giver bekymrede panderynker hos direktionen – og
ikke mindst i Formueplejes juridiske afdeling, Legal
and Compliance.

Investorernes mand
Den juridiske afdeling sørger for, at Formuepleje overholder den relevante lovgivning. Populært sagt er Legal
and Compliance investorernes mand i huset. Afdelingen
har rapporteringspligt til både ledelsen og bestyrelsen
og sikrer, at både investorer og bestyrelse kan stole på,
at de mange forskellige enheder i Formuepleje holder
sig inden for lovens rammer.
”Siden finanskrisen er der kommet mere og mere lovgivning omkring det at drive finansiel virksomhed. Det
har gjort det sværere og mere kompliceret at drive en
finansiel forretning, men den øgede fokus på området er
omvendt med til sikre, at investorerne er beskyttet så
godt som muligt, og det er faktisk også et af de primære
formål med vores afdeling,” siger Legal and Compliance
Officer, Line Mølgaard Henriksen.
”I store træk kan man sige, at Legal and Compliance
kontrollerer, at de interne apparater er i orden og kører,
som de skal. Operations kontrollerer, at vores eksterne
procedurer i forbindelse med handler og lignende overholder de nødvendige love og regler, men vores opgave
er at sikre, at Formueplejes eget lovmæssige fundament
også er på plads internt,” forklarer Line Mølgaard
Henriksen.
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Af samme grund udfører afdelingen løbende stikprøvekontroller for at garantere, at handler og indberetning af
priser er sket inden for grænserne af, hvad Formuepleje
må. Denne kontrol strækker sig ud i alle kroge af organisationen, herunder også til investorsekretariatet.

”Hvad kan vi hjælpe med?”
Opgaverne i Formueplejes sekretariat spænder vidt, og
det travle team tager sig dagligt af alt fra investorkontakt
til kundefuldmagter og handelstransaktioner.
”Vi har en meget varieret hverdag, men en stor del af
vores tid går med at tale med kunder. Det kan være i
forhold til generelle spørgsmål omkring Formueplejes
historie og måde at investere på, men også i forhold til
direkte handler med vores investeringsbeviser,” siger
Thomas Baisgaard, som er fuldmægtig i sekretariatet.
Han tilføjer, at man som både ny og eksisterende investor altid har mulighed for at købe og sælge investeringsbeviser gennem netbank eller direkte via Formuepleje.
Læs eventuelt hvordan på formuepleje.dk.
Thomas Baisgaard fortæller, at han og hans kolleger
dagligt modtager fondsordreblanketter fra både nye
og eksisterende investorer, og selvom selve handlen går
hurtigt, er der en række krav, som både sekretariatet
og den enkelte investor skal være opmærksomme på:
”Vælger man at handle gennem Formuepleje, er det
for eksempel et krav fra Finanstilsynet, at vi som finansiel virksomhed skal kende vores kunder,” siger
Thomas Baisgaard.
Når oplysningerne er hentet ind, registrerer sekretariatet dem i Formueplejes database over kunderelationer,
så det hele tiden fremgår klart og tydeligt, hvad den
enkelte investor har givet tilladelse til.

Formuerådgivning
Sekretariatet

Investeringskomite

Denne information er altafgørende, for der kan være
stor forskel:
”Flere af vores kunder har indgået det, der hedder en
fuldmagtsaftale. Det vil sige, at de har givet Formuepleje
mandat til at handle på deres vegne, så længe det ligger
inden for de aftalte rammer og den enkelte kundes risikoprofil,” siger Thomas Baisgaard.
Han tilføjer, at handlerne naturligvis aldrig må falde
uden for de rammer, der er fastlagt i fuldmagtsaftalen.
Sker der trods de mange sikkerhedsforanstaltninger
alligevel fejl, er de stikprøvekontroller, den juridiske
afdeling løbende udfører overalt i organisationen med
til, at der hurtigt kan blive rettet op på fejlen.
”Når man har med personfølsomme informationer at
gøre, og når man forvalter andre folks penge, har man
naturligvis en forpligtelse til at behandle disse oplysninger fortroligt og korrekt,” forklarer Legal and Compliance
Officer Line Mølgaard Henriksen og tilføjer, at der også
er en anden grund:
”Med vores procedurer og kontroller er det hele tiden
vores mål at beskytte investorerne bedst muligt. Det gør
vi blandt andet ved løbende at opretholde og forbedre de
elementer, der skal til for, at de får den service, de regner
med. Det vil sige, at handler selvfølgelig sker på de aftalte
vilkår i forhold til pris og tidspunkt for transaktionen,
og at de oplysninger, vi deler med vores investorer – for
eksempel prospekter, faktaark, nøgletal og indre værdier
– er korrekte,” siger hun og tilføjer:
”På den måde sikrer vi, at vores investorer er så godt
rustet som overhovedet muligt til at træffe velovervejede
investeringsbeslutninger på et oplyst grundlag. Det er helt
afgørende for, at de fortsat kan have tillid til Formuepleje,”
siger hun.

Ansigtet udadtil
Netop tillid er også et nøgleord for en anden del af Formuepleje. Rådgiverne er de medarbejdere i Formuepleje,
som har den daglige kontakt til de mennesker, der har
valgt at lade Formuepleje forvalte hele eller dele af
deres formue.
”Uanset om vi møder folk for første gang, eller om vi
servicerer investorer, som har været hos os i mange år,
er det altafgørende, at de har tillid til, at vi rådgiver ud
fra deres individuelle behov og handler i deres bedste
interesse,” siger senior formuerådgiver Anders Bjørnager.
Rådgiverne er bindeleddet mellem investorerne og
resten af Formuepleje, og det sikrer, at der hele tiden er
overensstemmelse mellem det, kunderne forventer, og
det, Formuepleje gerne vil give dem.
”Som rådgivere er vi selvfølgelig løbende i tæt dialog
med vores kunder, men vi har en lige så tæt intern dialog
med kapitalforvaltningen og ledelsen. Vi ved, hvad der
optager kunderne, og det formidler vi videre, så Formuepleje hele tiden kan optimere og forbedre sig.”
Alle formuerådgivere er certificerede. De har alle lang
erfaring inden for rådgivning og investering, men derudover er de meget forskellige:
”Vi har alle det samme fundament, men derudover har
vi hver vores forcer. De mange kompetencer sikrer, at vi
er godt klædt på til at yde tillægsrådgivning, der rækker
ud over Formueplejes egne investeringsprodukter, og at
vi kan tage hånd om den enkelte investors konkrete
behov og livssituation.”
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Likviditet er vigtigere,
end du tror
I nulrentetider kan investorer i jagten på afkast fristes mere og mere
til at investere i værdipapirer, som ikke er likvide. Det behøver
ikke nødvendigvis at være uklogt, men hos Formuepleje lægger vi
stor vægt på, at vores investeringer er likvide og nemt omsættelige.

Af Henry Høeg, partner, direktør // henry.hoeg@formuepleje.dk

De fleste med opsparing kender både til likvide investeringer og ikke-likvide investeringer. For eksempel
kan mursten ikke forventes omsat øjeblikkeligt til den
aktuelle værdi. Og slet ikke hvis ejendomsmarkedet
skifter fra gode konjunkturer til dårlige konjunkturer.
Investering i hus og ejendomme er derfor ikke-likvide
investeringer – også kaldet illikvide investeringer.
Investeringer i likvide værdipapirer er anderledes.
Her kender investor hele tiden værdien, for papirerne
er børsnoterede, og de kan hver dag omsættes til den
aktuelle værdi uanset beløbsstørrelse. Både i gode og
i dårlige tider. Investering i danske statsobligationer
eller store globale børsnoterede selskaber er eksemp
ler på investeringer i meget likvide værdipapirer.
Forskellen på likviditeten i ejendomsinvestering og
investering i værdipapirer som globale, børsnoterede
aktieselskaber er let at få øje på, og det er de fleste
klar over. Men når det kommer til nuancerne i likvi
diteten inden for børsnoterede værdipapirer, er inve
storer ofte mere ukritiske og har sværere ved at
gennemskue forskellene i likviditeten og betydningen
af denne forskel. Det er langt fra alle børsnoterede
værdipapirer, der kan karakteriseres som likvide.
Hundredevis af børsnoterede investeringer i
Danmark kan i et eller andet omfang kategoriseres
som det modsatte. Illikviditeten kan optræde på flere
måder – for eksempel som beskrevet herefter.
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Værdipapirer, som skifter
fra likvide til illikvide
Værdipapirer kan fremstå som likvide og let omsættelige i gode tider, men de kan pludselig ændre karakter til det modsatte. Stemningen på de finansielle
markeder eller i forhold til det konkrete værdipapir
kan skifte.
Et eksempel på dette er virksomhedsobligationer.
Fra en situation, hvor der er mange købere og sælgere,
der kan møde hinanden på børsen, kan situationen
pludselig ændres til, at der kun er sælgere, men ingen
købere og derfor heller ingen handel eller omsætning.
Virksomhedsobligationer kan altså ændre karakter
fra at være omsættelige til uomsættelige. De bliver
illikvide. Det skete for eksempel i 2008 under
finanskrisen, men mindre finansielle kriser kan også
give samme problem.
Så sent som den 29. juni i år meddelte forskellige
investeringsforeninger, at der i en periode ikke ville
kunne stilles salgs- og købspriser i afdelinger med
virksomhedsobligationer. Det var flere år siden, at
noget tilsvarende var sket, og denne gang var det
situationen med Grækenland, der var årsagen.
Investorer vil aldrig komme ud for noget lignende
i en afdeling med statsobligationer og realkreditob
ligationer, fordi disse aktivklasser netop er meget
likvide investeringer.

>>

Trafikken kan fungere fint
i lange perioder gennem en
korridor. Men hvis korridoren er
for smal, kan det gå galt, og der
kan opstå propper. Det sker
pludseligt, og herefter er der intet
at gøre. Handelspladsen for
illikvide papirer er karakteriseret
ved en smal korridor.
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Når udgangen er for smal
Uanset om markederne skifter karakter eller ej, kan
illikviditeten komme til udtryk, når mange investorer
vil ud af investeringen på én gang. De mange investorer
kan også være repræsenteret gennem en investeringsforening. Hvis foreningen, som jo repræsenterer hund
rede- eller tusindvis af investorer, ønsker at nedbringe en
post i et bestemt værdipapir, kan foreningen ikke sælge
posten, hvilket vil skabe et markant kursfald eller i værste
fald overhovedet ikke vil kunne finde købere til aktien.
Likviditetsrisiko gemmer sig bedre end mange andre
risici, men risikofaktoren er høj. Lad os se på nogle
eksempler:

• Risikoen kan være periodevis. Hvis den har været
ude af kraft i mange år, glemmes risikoen. Jo flere år handelstrafikken har fungeret, jo lettere glemmes det, at en
passage pludselig kan stoppe til. Virksomhedsobliga
tioner er et klassisk eksempel.
• I et nulrentemiljø, som vi har i dag, leder mange investorer efter afkast uden synlig risiko. I de illikvide investeringer trives illusionen om afkast uden risiko, fordi
risikoen ikke er tydelig på samme måde, som den er ved
likvide investeringer. I hvert fald ikke, før det går galt.
• Risikoen for prisbobler forøges ved illikviditet. Det
bedste eksempel er afdelingen Sparinvest Provinsbanker. Lokalbanker var frem til 2007 meget populære,
men det ændrede ikke ved, at de stadig var og er en
snæver, illikvid aktieklasse. Kurserne steg gennem flere
år frem til 2007, og det betød, at flere og flere ville have
andele i Sparinvest Provinsbanker. Men da afdelingen
kun investerede snævert i de små, lokale banker, kunne
den ikke være i sin egen succes. I takt med, at flere og
flere købte beviser i afdelingen, købte Sparinvest Provinsbanker flere lokalbankaktier. Da disse var illikvide
aktier, pressede købene hurtigt kursen op. Afkastet i
afdelingen steg, flere investerede, afdelingen købte igen
flere lokalbankaktier og så videre. Hvis en bestemt
aktie eller aktieklasse bliver særligt populær og ikke er
likvid nok til at absorbere investorer på et naturligt
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niveau, er likviditetsrisikoen altså af en helt særlig
karakter. Investorer ser, at det går en aktiegruppe godt,
flere vil købe, selvom investeringen er illikvid. Dermed
indebærer flere købere uforholdsmæssigt store kursstigninger, hvilket får flere købere til, og det danner
fundamentet for den onde spiral, der i sidste ende kan
føre til en boble. Når der kommer sælgere, bliver konsekvensen større på illikvide værdipapirer. Kursen falder
ekstraordinært meget, og der kommer endnu flere sælgere til. Boblen dannes lettere på illikvide investeringer,
men brister til sidst.

Ingen præcise krav i lovgivningen
Lovgivningen fastsætter mange regler for, hvilke risici
en investeringsforening må tage. For eksempel må de fire
største aktieposter ikke udgøre mere end 40 procent af
de samlede investeringer, og der skal altid være mindst
16 forskellige aktier i en aktieafdeling. De meget præcise,
konkrete regler skal sikre spredningen af aktierisikoen.
Investeringsforeninger må dog gerne investere i
illikvide aktier eller i snævre aktieklasser. Der er i lovgivningen fastsat krav til styring af likviditetsrisici, men der
er ingen præcise eller konkrete regler. Med kun overordnede retningslinjer kan likviditetsrisikoen derfor fortolkes
individuelt af den enkelte forening. De fleste investeringsforeninger har god spredning og godt styr på likviditeten i
investeringerne, men der findes også investeringsforeninger med betydelig likviditetsrisiko, som kun bør udgøre
en meget lille eller slet ingen del af en samlet investering.
Rådgivning om likviditet i dine investeringer
Formueplejes rådgivere kan rådgive om problemstillingen
i forhold til din individuelle portefølje. Når vi sammensætter en anbefaling, tager vi hensyn til likviditeten i de løsninger, vi anbefaler. De fleste af Formueplejeforeningerne
kan karakteriseres som ultralikvide. I faktaboksen kan du
se på hvilken baggrund, vi anbefaler dem som ultralikvide.
Formuepleje kan ikke anbefale at investere væsentlige
andele af formuen i ikke-likvide værdipapirer eller afdelinger, som ikke tilstræber sikring af høj likviditet. Men under alle omstændigheder bør likviditetsrisikoen behandles individuelt i tæt samarbejde med en formuerådgiver.

Fakta
Sikring af likviditet i en Formueplejeforening
Hvis værdipapirerne er børsnoterede, er det muligt at
opstille målinger for, hvor likvid man kan betragte sine
investeringer. De klassiske Formueplejeforeninger har
styringsredskaber, der skal sikre, at investeringerne
altid kan omsættes til den aktuelle markedsværdi.

• For det første er man som investor sikret indløsning
og emissionskurser, som er tæt på den opgjorte indre
værdi. Denne sikring af likviditeten var blandt andet
hensynet, da investeringsløsningerne i Formuepleje
i 2013 blev ændret fra selskaber til foreninger.
• Men ligeså afgørende er det, at investeringerne inde
i afdelingerne er tilstrækkeligt likvide. Det sikrer,
at der ikke skabes kunstige kursstigninger eller
kursfald som følge af illikviditet. For eksempel er
der snævre grænser for, hvor mange virksomheds
obligationer der må være i afdelingerne, og i visse
tilfælde er de slet ikke tilladt.

• Aktieporteføljens likviditet overvåges efter følgende
retningslinjer:
- 80 procent på fem dage: 80 procent af aktieporteføljen skal kunne omsættes på børsen over fem
dage uden at have væsentlig kursværdieffekt.
Hvis 80 procent af af aktieporteføljen skulle sælges
på fem dage, må det ikke pr. dag svare til mere end
15 procent af den gennemsnitlige daglige omsætning den seneste måned.

- Overvågningen af likviditeten i foreningerne fore
tages af Formuepleje Fund Management A/S og er
en del af rapporteringen til bestyrelserne i Formueplejeforeningerne. Seneste rapportering til bestyrelsen viste, at 92 procent af aktierne i Formue
plejeforeningernes porteføljer kan forventes omsat
på fem børsdage uden at have kurseffekt.
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Henrik Iwersen
Senior formuerådgiver
Henrik Iwersen rådgiver
forskellige investortyper

Formueplejes 18 bedste pensionstip
Hos Formuepleje rådgiver vi hele vejen rundt om vores kunders
formueforhold. Et af de vigtigste og mest komplekse områder
er pensionsplanlægning. Her giver senior formuerådgiver
Henrik Iwersen sine bedste tip og tommelfingerregler om pension.
Af Henrik Iwersen, senior formuerådgiver, Formuepleje // henrik.iwersen@formuepleje.dk

Jeg taler hver dag med både almindelige – men dog rimeligt velhavende – og ganske rige investorer. Fælles for dem
er, at de i løbet af et langt liv har sparet op til deres pension på forskellige måder. De fleste har sparet op gennem
pensionsordninger via deres arbejdsgiver. Mange har desuden fast ejendom i form af ejerbolig og fritidshus, og de
fleste har frie midler og penge placeret i egen virksomhed
– ofte gennem et holdingselskab. Rådgivningen er altid
meget individuel, og løsningerne er mange.
Lad mig indledningsvis understrege, at mine pensionsråd ikke er 100 procent fyldestgørende. Der er udelukkende tale om hovedpointer og generelle retningslinjer, der ikke kan træde i stedet for individuel rådgivning.
Brug derfor mine tip som en tjekliste omkring forhold,
der skal undersøges eller overvejes. Formuepleje yder
gerne dybere rådgivning om din konkrete situation, og
det gør vi blandt andet i vores omfattende samarbejde
med relevante eksperter som advokater og revisorer.
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1. Start tidligt
Det er for sent at kigge på hele økonomien omkring pensionering, når folkepensionsalderen nærmer sig. Begynd
mindst 10 år før – det vil sige, når du er midt i halvtresserne – med at tage de indledende beslutninger og lægge
en plan. Gå ind på hjemmesiden pensionsinfo.dk. Her logger du på med dit NemID, og systemet danner så et totalt
overblik over alle de forskellige pensionsordninger – dog
med nogle få undtagelser. På websiden kan du finde
oplysninger med forskellige detaljeringsgrader. Skal du
til møde med Formuepleje om pension, kan du maile
rapporten som pdf-fil til din rådiver inden mødet.
2.	Tjek forsikringerne
På Pensionsinfo kan du også se, hvilke forsikringer du
har tilknyttet. Der er normalt en livsforsikring, en tab af
erhvervsevne-forsikring og en forsikring mod kritisk sygdom. Tag stilling til, om de er store nok, og undersøg,

hvad det koster, eller hvad du kan spare, ved at ændre på
dem. For eksempel skal du undersøge, om det kan betale
sig at melde forsikringen mod tab af erhvervsevne fra,
hvis den pension, du har i tilfælde af en erhvervshæmmende sygdom, er rigelig i forhold til at dække dit indkomstbehov. Det vil ofte være fra omkring 56-59-års alderen, at dette skal tjekkes. Den del, du så ikke længere
bruger på forsikringsbetaling, kan du i stedet bruge til at
øge opsparingsdelen.
Livsforsikringen skal være tilstrækkelig stor til, at den
i rimelig grad kan kompensere for den indkomst, din
ægtefælle/familie kommer til at mangle i tilfælde af din
for tidlige død. Kritisk sygdom er ofte en relativt billig
forsikring, der giver udbetaling i tilfælde af, at du får en
kritisk sygdom. Hvis du har flere af disse forsikringer,
kan du overveje, hvor mange du bør have, og om du kan
spare på at opsige nogle af dem.

3. Sammenlæg små pensionsordninger
Har du flere små eller mellemstore passive pensionsordninger fra tidligere arbejdsgivere, kan du spare omkostninger og øge overblikket ved at sammenlægge dem med
en bestående større og aktiv pensionsordning. Yderligere
kan der være forsikringer tilknyttet de mindre ordninger,
som medfører unødvendige dobbeltdækninger og omkostninger. Du kan via pensionsinfo.dk få et samlet overblik over alle dine ordninger.
4. Hold øje med risikoen
Tag en aktiv beslutning om risikoen på dine pensionsinvesteringer og eventuelle investeringer i frie midler. Det
er ikke sådan, at risikoen nødvendigvis skal køres langt
ned inden pensionering, da pengene jo skal bruges over
lang tid. Men på den anden side vil det være ærgerligt at
ramme et katastrofeår få år før, du går på pension. Har
du flere større ratepensioner, kan du med fordel have
forskellige risiko – lav, middel og høj – i dem for dermed
at kunne planlægge et stabilt udbetalingsforløb uden at
gå glip af perioder med attraktivt afkast. Få derfor lavet
en analyse af din risiko og tag stilling til, hvor meget
risiko du kan og vil tåle.

5. Skatteoptimér din opsparing
Sørg for, at din pensionsopsparing er skatteoptimeret.
Al den opsparing, som du kan fradrage i topskatten, skal
først og fremmest ind på en rateopsparing, hvor den
maksimale indskudsgrænse i 2015 er 51.700 kroner.
Ønsker du at spare mere op med fradrag i topskatten,
bør det ske på en arbejdsgiveradministreret livrente,
hvor der ikke er maksimum for indskud. Er din personlige indkomst ikke høj nok til, at du kan fradrage indskud
på pensionsordninger i topskatten, bør du spare op via
en aldersopsparing og/eller i frie midler.

6.	Glem ikke aldersopsparingen
Du kan supplere din opsparing i frie midler ved at sætte
mest muligt ind på en aldersopsparing. Grænsen er
28.600 kroner i 2015. Der er ikke fradrag for indbeta
lingerne, og der er ingen afgift ved udbetaling. Afkastet
beskattes efter lagerprincippet med kun 15,3 procent om
året, hvilket er cirka halvdelen af beskatningen af kapitalindkomst/aktieindkomst ved opsparing i frie midler.
7. Benyt alle pensionsopsparingsmåder
Hav både aldersopsparing, ratepension og livrenter, da
det giver mulighed for at planlægge optimalt i forhold til
risiko, likviditet og skat, når de skal udbetales. Desuden
bør den skattebegunstigede pensionsopsparing kombineres med opsparing i frie midler, fast ejendom og eventuelt egen virksomhed/holdingselskab. Ved at have
opsparing placeret i forskellige skattemiljøer opnås stor
fleksibilitet i tilrettelæggelsen af udbetalingerne.

8.	Investér selv via banken
Hold omkostningerne nede i rate- og alderspensionen
ved at investere langsigtet i individuelle værdipapirer/
investeringsbeviser via depot hos din bank.

9. Omdan din kapitalpension
Har du en gammel kapitalpension med en værdi på mere
end cirka 100.000 kroner, bør du snarest muligt og inden
fristen udløber ved årsskiftet få din bank eller dit pensionsselskab til at omdanne den til en alderspension og
dermed spare 2,7 procent i afgift af værdien.
10. Opsparingssikring
Sørg for, at din livrente har en klausul, så den i tilfælde af
din død inden pensionering kan udbetales til boet med
kun 40 procent afgift. Beslut også, om der skal tilkobles
en ægtefælledækning på livrenten. En ægtefælledækning
reducerer din ydelse, mens du er i live, men til gengæld
fortsætter livrenten efter din død med at udbetale en
lavere ydelse til din ægtefælle.

>>
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11. Efterløn eller arbejde
Har du en efterlønsordning, skal du overveje, hvordan du
skal benytte dig af den, og hvilke regler der gælder for dig
i forhold til de forskellige overgangsregler. Hvis du vælger
at modtage ydelserne, skal du få lavet en analyse af de
eventuelle modregninger i efterlønsydelsen, som anden
indkomst og pensionsordninger (også selvom de ikke
udbetales) medfører. Hvis modregningerne er for store,
kan det ofte betale sig at fortsætte med at arbejde og
dermed optjene ret til at modtage den skattefrie præmie,
der maksimalt kan andrage 12 portioner á 12.901 (2015sats), i alt 154.812 kroner. Én portion svarer til tre måneders arbejde på fuld tid. Søg rådgivning i din A-kasse.
12. Optimér beskatningen af afkastet
Afkastet af pensionsopsparingen er undervejs blevet
beskattet med realrenteafgiften (renter) fra 1984 til 1998.
Derefter med en blanding af realrenteafgift og skat på
aktieafkast til 2001. Men med virkning fra 2001 kom
Pensionsafkastskatten, PAL-skatten, der frem til 2011
var 15,0 procent, og den blev forhøjet til 15,3 procent fra
og med 2012. Det forhold, at beskatningen af afkastet er
markant lavere end beskatning af kapital- og aktieindkomst (fra 27 til 42 procent), betyder isoleret set, når
man alene kigger på beskatningen af afkastet, at man bør
vente så længe som muligt med at få pensioner udbetalt.

13. Tag lån i tide
Har du fast ejendom i form af fritidsbolig og ejerbolig,
skal du grundigt overveje finansieringen. Personer, der
har en arbejdsindtægt, kan belåne ejerbolig med op til 80
procent af den aktuelle salgsværdi. Sommerhuse kan
belånes op til 60 procent. Men er du gået på pension, vil
du opleve, at banker og realkreditinstitutter vil nedsætte
belåningsgrænsen for ejerbolig til kun 60 procent. Du
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kan låne afdragsfrit via realkreditlån i ti år – og du kan
hos Realkredit Danmark optage et realkreditlån, hvor du
først vælger afdragsfriheden til, når du har brug for den.
Folkepension pr. måned før skat

Enlige
Grundbeløb
Pensionstillæg
I alt

Gifte/
samlevende

5.997

5.997

6.261

3.043

12.258

9.040

Kilde: borger.dk, 2015-satser

14. Optimér pensionstillægget
Mange vælger at sidde gældfrit i deres bolig for dermed
at have færrest mulige udgifter. Det er psykologisk ganske forståeligt, og det kan i nogle tilfælde også være ganske fornuftigt, hvis man for eksempel har en stor opsparing i frie midler eller via et holdingselskab. Men det kan
også være klogt at belåne sin faste ejendom mest muligt i
form af for eksempel en boligkassekredit i en bank eller
et realkreditlån, så man dermed kan spise af murstenene, når folkepensionen begynder sin udbetaling. Bruger man af frie midler og/eller belåning, kan man nemlig
opnå ret til at modtage pensionstillæg foruden grund
beløbet. Det skyldes, at der modregnes i folkepensionens
pensionstillæg, hvis man har indtægter fra løbende pensioner, renter og aktieindkomst med mere.
Det vil sige, at man kan tilrettelægge sin likviditet, så
man maksimerer sin offentlige pension mest muligt og
samtidig trækker på fri opsparing, belåning og udbetaling fra alderspension. Ratepensionen og livrenten kan
vente på sidelinjen og vokse sig større. Disse pensionsordninger skal dog starte udbetaling senest ti år efter
folkepensionsalderen. Ulempen er, at ratepensionen og
livrenten kan have vokset sig så store, at der ved den
senere udbetaling kan blive tale om, at en del af pensionen beskattes med topskat. Men denne skat skal ses i forhold til det pensionstillæg, man har modtaget som følge
af, at man har udskudt sine pensioner.
Desuden stiger topskattegrænsen lidt fra år til år, hvilket mindsker problemet en smule. Skulle man dø fra sin
ratepension, udbetales den til boet med kun 40 procent
i afgift. Livrenter kan i dag sammensættes, så de langt hen
ad vejen ligner en ratepension, og det vil kunne aftales, at
den fortsætter med nedsat udbetaling til ægtefællen. Det
er derfor vigtigt i god tid at skabe et klart overblik over
de vilkår, som gælder for livrenten, hvilket Formuepleje
gerne hjælper med.

15. Spar op, når du sparer ned
Modregningsreglerne for pensionstillægget betyder, at
det kan være en god idé at fortsætte med at spare op på
rateopsparing, selvom man får udbetalt folkepension.
Det skyldes, at indbetalinger er fradragsberettigede og
dermed nedbringer din indkomst, som der beregnes
pensionstillæg af. Selvom du fradrager til en skatteværdi,
der svarer til den beskatning, pengene senere skal
beskattes med ved udbetaling, kan du opnå et øget
pensionstillæg af dit fradrag.

16. Alderspension efter pensionering
Fordelen ved alderspensionen er den lavere beskatning
af afkastet. Har du som pensionist rigeligt med frie midler,
kan du ved at benytte dig af en aldersopsparing reducere
beskatningen af dit afkast. Aldersopsparing kan oprettes
indtil ti år efter folkepensionsalderen. Den kan deles op
og dermed anvendes som en slags rateopsparing.

17. Sælg værdipapirer i den rigtige rækkefølge
Ved salg af realisationsbeskattede aktier og investeringsbeviser bør de værdipapirer sælges først, hvor den ophobede skat er mindst. Er der tab på nogle af ens realisationsbeskattede værdipapirer, kan dette tab skattemæssigt
aktiveres og modregnes i gevinster ved at sælge og genkøbe værdipapiret med nogle dages mellemrum.

de fire vigtigste tip:
1. Kombinér din opsparing i flere skatte
miljøer. Det vil sige skattebegunstiget
pensionsopsparing, frie midler/alders
opsparing, fast ejendom og eventuelt via
holdingselskab, hvis du driver privat
virksomhed.
Dermed opnår du størst mulig frihed til
at planlægge skat og likviditet optimalt.

2. Start pensionsplanlægningen i god tid og
kend vilkårene for dine forskellige pensionsordninger. Søg kvalificeret rådgivning.
3. Planlæg dine pensionsudbetalinger, så
du får mest muligt i pensionstillæg og
eventuelt andre offentlige ydelser
(indefrysning af ejendomsskat, boligstøtte, ældrecheck, helbredstillæg med
mere).

18. Vis topskattehensyn
Det vigtigste ved udbetalinger fra rate- og livrenter er at
holde beskatningen af ydelserne under topskattegrænsen. Det vil sige, at den samlede sum af pensioner, folkepension, ATP-ydelse med mere skal holdes under
459.200 kroner (2015-sats). Det kan du styre ved at
lade ratepensioner blive udbetalt over så mange år som
muligt og ved at have flere rateopsparinger, som du kan
sætte til udbetaling forskudt. Vær dog opmærksom på
udligningsskatten på pensionsudbetalinger, der i 2015 er
på 5 procent, men som nedtrappes med 1 procentpoint
om året, hvorved den er helt væk fra og med 2020.

4. B
 rug de penge først, hvor beskatningen
af afkastet er højest. Det vil sige frie midler, derefter selskabsmidler og låntagning,
til sidst alderspension, ratepension og
livrente.
Tilrettelæg udbetalingerne, så skatten
minimeres, og offentlige ydelser
maksimeres.
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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 11.12.2015.
Brevkasseredaktør:
kommunikationschef
Søren Verup

Spørg Formuepleje
Bør jeg investere i
High Yield-obligationer?
I skrev i seneste udgave af FORMUE, at
investering i virksomhedsobligationer
var anbefalelsesværdigt. Men siden er
kursen på Absalon High Yield Obligationer faldet. Hvorfor er den faldet,
og bør jeg købe nu eller vente?
S.W. Kolding

Ujævnt afkastforhold?
Jeg ser her ved indgangen til oktober,
at afkastet år-til-dato for Pareto og
Safe er dårligere end for Penta, mens
Epikur er i front. Hvordan kan det
være?
U.P., Skanderborg
SVAR: For det første kommer de små
afkast- og risikoforskelle, der er mellem de
fire gearede klassiske foreninger, Pareto,
Safe, Epikur og Penta, tydeligere frem, når
afkastene svinger lige omkring nul. Hvis
du havde kigget på forholdene for tre-fire
måneder siden, havde de ligget pænt i forhold til hinanden.
Men den væsentligste forskel er, at
Pareto og Safe har investeret en lille del af
formuen i virksomhedsobligationer i stedet
for danske realkreditobligationer. Afkast
ene på disse virksomhedsobligationer
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har de seneste måneder været dårligere
end en tilsvarende investering i danske
realkreditobligationer. Det har relativt set
trukket lidt ned.
Vi forventer, at afkastet fremover vil rette
sig både på danske realkreditobligationer
og virksomhedsobligationer, da de seneste
måneder har været præget af finansiel uro,
der har sendt priserne på alle typer af obligationer og aktier ned. Men på den lange
bane vil Pareto og Safe også give et lavere
afkast end Epikur og Penta, så det er helt
naturligt, at de ligger lidt lavere end Epikur
og Penta.
Senior
formuerådgiver
Henrik Iwersen

SVAR: Absalon Invest High Yield Obligationer er ganske rigtigt faldet siden
starten af juli. Faldet er især sket fra
midten af august og skyldes den bekymring og vækstnervøsitet, som Kinas
devaluering i midten af august tilførte
finansmarkederne. Det har betydet, at
kurserne på virksomhedsobligationer
over en bred kam er sendt ned i takt
med aktiekursfaldene. Chefen for vores
virksomhedsobligationsteam, Klaus
Blaabjerg, vurderer, at kurserne aktuelt
er på et attraktivt niveau, der betyder,
at den langsigtede investor med mindst
tre års investeringshorisont vil kunne
investere med et godt forventet afkastpotentiale. Forsigtige og konservative
beregninger viser, at det forventede
afkast et år frem er cirka 7 procent efter
omkostninger, hvilket i forhold til risikoen er godt.
Formuerådgiver
Gitte Brøgger Led

Danske aktier

Hvordan får jeg
attraktivt
obligationsafkast?

Hvem styrer aktieinvesteringerne i Absalon
Invest, Danske Aktier? B.K., København
SVAR: Formuepleje har valgt at udlicitere
porteføljeforvaltningen af Absalon Invest Danske Aktier til et team ledet af Niels Andersen
fra SEBinvest. Niels Andersen har været
manager på SEBinvest Danske Aktier siden
2006. Investeringskomitéen mener, at Niels
Andersen og hans team er den danske porteføljeforvalter, som har gjort det bedst på danske aktier målt over en lang årrække, da
teamet har bevist sin evne til at levere attraktivt merafkast på langt sigt.
Målt over de seneste ti år er afdelingen
nr. 1 blandt alle danske afdelinger med danske
aktier. Målt over de seneste fem år er afdelingen nr. 6 blandt mere end 30 afdelinger
(inklusive de lukkede). Desuden er afdelingens

portefølje bygget op omkring nogle af de
samme strategier som i vores globale aktieportefølje, hvor der er lagt vægt på spredning
af antallet af aktier og ikke på nogen bestemt
stilart (small-cap, value og så videre).
Afdelingen har år til dato givet et afkast på
godt 20 procent.
Senior
formuerådgiver
Anders Kristiansen

Ingen tegningsprovision
Jeg så i avisen, at Formuepleje og Absalon Invest
ikke som mange andre investeringsforeninger
har tegningsprovision. Hvad betyder det?
R.J., Aalborg
SVAR: Tegningsprovision er en meromkostning på typisk 0,5 til 1,5 procentpoint,
som tillægges kursen, når du køber investeringsbeviser udbudt af hovedparten af de
danske investeringsforeninger. Det sker
automatisk, når du køber enten via din netbank eller via en investeringsrådgiver. Der
er tale om et honorar til det pengeinstitut
eller den børsmægler, som formidler salget
af investeringsbeviserne.
Formueplejekoncernen har meget bevidst fravalgt, at investorerne skal betale
pengeinstitutter og børsmæglere for at
sælge vores investeringsbeviser til vores
investorer. Vi har valgt at have en helt
transparent omkostningsstruktur, hvor
du, når du køber et investeringsbevis,
kun betaler den reelle og lovbestemte
omkostning ved at indtræde i afdelingens
investeringer (emissionssats) og ikke et

ekstratillæg til den, der gennemfører
salget til dig. Du kan på side 42 i dette
magasin få det samlede overblik over samtlige omkostninger, herunder også emission- og indløsningssatser for alle vores
20 afdelinger.
Formuerådgiver
Henrik Jackerott

Jeg vil gerne investere i
obligationer, men synes ikke, de
danske obligationer er særligt
attraktive. Hvad kan I anbefale?
T.W.L., Roskilde
SVAR: Hvis du gerne vil supplere
din langsigtede portefølje med renteafkast, synes jeg, det er oplagt at
kigge nærmere på virksomhedsobligationer. Her er der forskellige
typer, hvor potentialet lige nu er
bedst inden for de såkaldte globale
High Yield-obligationer – også kaldet højrenteobligationer. Disse obligationer er kendetegnet ved, at de
har en vis kreditrisiko – altså risiko
for tab – men ved at investere selektivt og omhyggeligt er det faktisk
muligt for investor at opnå et ganske
attraktivt forventet afkast uden alt
for stor en risiko.
Formueplejes afdeling Absalon
Invest High Yield Obligationer investerer i globale virksomhedsobliga
tioner og har et aktuelt forventet
årligt afkast på cirka 7 procent efter
omkostninger. Det forudsætter dog,
at renten holder sig nogenlunde i ro
og, at der ikke sker alt for store
skvulp på de finansielle markeder.
Netop derfor er den anbefalede
investeringshorisont mindst tre år
og gerne længere. Afdelingen udbetaler udbytte én gang om året og er velegnet til investering af både frie midler og pensionsmidler. Kontakt os,
hvis du vil vide mere.
Senior
formuerådgiver
Mads
Christensen
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Attraktive muligheder efter kursfald
Det seneste kvartal har med kraftige kursfald på især aktiemarkederne
været en hård periode for mange investorer. Det har også ramt de
Formueplejeforeninger, der investerer i aktier. Vi vurderer dog, at det
fremadrettede potentiale er yderst interessant, og derfor er vi optimistiske
med hensyn til afkastudsigterne for de kommende kvartaler.
Af Erik Bech, senior kapitalforvalter, Formuepleje // erik.bech@formuepleje.dk

Startskuddet til kursfaldene var uvisheden omkring
Kinas økonomi, efter landet foretog en mindre devaluering af valutaen i midten af august. Selvom omfanget af
devalueringen har været begrænset, har symbolværdien
været betydelig, da det stiller spørgsmålstegn ved, om
det var startskuddet til en række yderligere devalue
ringer for at få gang i væksten. Vi vurderer dog, at det
snarere er et skridt i retningen af at få den kinesiske
valuta med i den internationale valutakurv, SDR, og at
Kina vil bruge andre midler til at stimulere økonomien.
Usikkerheden omkring Kina har dog bredt sig som ringe
i vandet og skabt bekymring for den globale vækst. Det
har sendt kursen på aktiemarkederne og mange andre
risikoaktiver ned.
God relativ performance
Selvom afkastene i de fleste Formueplejeforeninger har
været negative i tredje kvartal, er det trods alt værd at
bemærke, at aktierne i Formueplejeforeningerne er

3 OG 12 MÅNEDERS AFKAST, INDRE VÆRDI

Seneste 12 mdr.

Seneste kvartal
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faldet mindre end globale aktier. Formuepleje LimiTTellus, der udelukkende investerer i aktier, har tabt 9 procent efter omkostninger, mens det globale aktieindeks er
faldet med 9,7 procent. Samtidig har Formueplejeforeningernes beholdning af realkreditobligationer i løbet af
kvartalet klaret sig relativt godt, hvilket afspejler sig ved,
at den rent obligationsbaserede forening Formuepleje
Fokus har leveret et positivt afkast på 1,5 procent, selvom
danske realkreditobligationer generelt har givet et svagt
negativt afkast. Formuepleje Optimum, Pareto og Safe har
investeret en mindre del af formuen i virksomhedsobligationer, hvor der i de sidste par måneder har været store
kursfald, og det har trukket ned i afkastet. Samlet set har
det absolutte afkast i de fleste af Formueplejeforening
erne ikke været tilfredsstillende, men målt relativt har
både strategien på realkreditobligationer og aktieudvælgelsen klaret sig ganske fornuftigt.
Attraktive afkastmuligheder
I kølvandet af de seneste ugers uro er det Formueplejes
vurdering, at der fremadrettet er meget attraktive investeringsmuligheder på de finansielle markeder. I Formueplejes hovedscenarie er forventningen fortsat en
fornuftig vækst især i USA og til dels også i Euroland, og
at der kun vil være en begrænset virkning af en eventuel
vækstopbremsning i Kina. I så fald vil usikkerheden
sandsynligvis aftage igen, og det kan skabe grobund for
ganske fornuftige kursstigninger på aktiemarkederne i
de kommende måneder. Fortsat stærk vækst i USA vil
også være understøttende for dollarkursen, og det vil i
givet fald trække op i afkastet på aktieporteføljerne.
Samtidig er merrenten på danske realkreditobligationer steget til det højeste niveau siden finanskrisen, mens
det stadig er muligt for Formueplejeforeningerne at
låne til omkring nul procent. Derved er forskellen mellem lånerenten og placeringsrenten fortsat på et meget
interessant niveau. Derfor vil realkreditobligationerne
sandsynligvis bidrage med et ganske fornuftigt fremadrettet afkast i de Formueplejeforeninger, der benytter

lånefinansiering til køb af obligationer. I de seneste uger
har også virksomhedsobligationer haft det rigtig svært,
hvilket har medført, at merrenten i forhold til statsobligationer er steget kraftigt. Det betyder, at det forventede
renteafkast på virksomhedsobligationer også er så højt,
at der er mange interessante muligheder indenfor denne
aktivklasse.

Amerikansk renteforhøjelse stadig på agendaen
De kommende måneder byder på flere interessante begivenheder, der givet vil sætte sit præg på de finansielle
markeder. Højest på agendaen er Den Amerikanske
Centralbank, som har varmet kraftigt op til en renteforhøjelse. Arbejdsløsheden i USA er faldet til 5,1 procent,
hvilket er noget lavere end det historiske gennemsnit.
Det kan føre til stigende lønninger og højere inflation,
men det har ikke været tilfældet endnu. Derfor har centralbanken også været tilbageholdende med at hæve renten. Hvis det nuværende momentum i den amerikanske
økonomi fortsætter de kommende måneder, er der en
vis sandsynlighed for, at centralbanken hæver renten i
4. kvartal i år.
Med den fortsat lave inflation in mente er der dog
udsigt til, at den vil hæve renten i et meget langsomt
tempo, hvilket centralbanken også har understreget ved
flere lejligheder. Den vil for alt i verden ikke risikere, at
den amerikanske økonomi går i stå igen. Derfor bør en
enkelt amerikansk renteforhøjelse ikke ryste de finansielle markeder, især ikke så længe centralbanken beroliger markederne med, at den har stor tålmodighed.
I USA kan der igen komme fokus på det amerikanske
gældsloft og budgettet for næste år, som skal forhandles
på plads i den kommende tid. Der er fortsat stor polarisering mellem demokraterne og republikanerne, og
selvom der forventes en løsning, kan det give lidt uro
op til deadline.

UDVIKLING I AMERIKANSKE KERNEINFLATION
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Valg i Euroland
I Euroland er der valg i Spanien, hvor de euro-kritiske
partier tidligere har haft stor opbakning. Disse har dog
tabt lidt terræn i de seneste måneder, især efter det græske protestparti Syriza måtte bide i det sure æble og
acceptere fremtidige besparelser. Selvom der ikke umiddelbart er udsigt til, at disse euro-kritiske partier kommer til magten, kan valgene dog kortvarigt puste til den
latente uro, der ulmer under eurosamarbejdet.
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Udsigt til fortsat lave renter
I det seneste kvartal har der været modsatrettede
bevægelser på rentemarkederne, hvor den toårige danske statsrente er steget med 0,15 procentpoint, mens
den tiårige statsrente er faldet med 0,14 procentpoint.

Nationalbanken har startet normaliseringsproces
Stigningen i de korte renter har været et isoleret dansk
fænomen, hvilket afspejler, at presset på den danske
krone er aftaget, og valutareserven nedbringes. Nationalbanken har startet en normaliseringsproces, hvor de fjerner nogle af deres tiltag fra 1. kvartal. Det har medført
stigende korte danske renter, og markedet forventer, at
Nationalbankens næste skridt vil være at hæve renten.
Forskellen mellem den toårige danske og tyske statsrente er tilbage på niveauet fra årets start, altså før presset på kronen i januar måned.

til at give et fornuftigt bidrag til afkastet i de Formueplejeforeninger, der benytter sig af lånefinansiering til køb
af obligationer.

ECB holder renterne nede
Den Europæiske Centralbank har fuld gang i opkøbene af
europæiske obligationer, hvor der købes obligationer for
60 milliarder euro hver måned frem til september 2016.
Målet for opkøbsprogrammet er at løfte den europæiske
inflation, og det er midlertidigt lykkedes. I de sidste par
måneder er markedets inflationsforventninger dog faldet
tilbage blandt andet i kølvandet på devalueringen af den
kinesiske valuta. Det øger sandsynligheden for, at Den
Europæiske Centralbank forlænger det nuværende opkøbsprogram til efter september 2016 eller kommer på
banen med yderligere tiltag. Det understøtter vores forventning om, at de korte europæiske – og derved danske
– renter forbliver på et lavt niveau længe endnu, og at
der kun vil komme meget moderate stigninger i de lange
renter.

Dansk realkredit stadig billigt
Danske realkreditobligationer handler fortsat til en høj
merrente i forhold til statsobligationer. Det skyldes
blandt andet implementering af ny regulering pr. 1. oktober hos bankerne, hvilket har givet usikkerhed omkring
hvor store beholdninger af realkreditobligationer, bankerne vil have liggende fremover. Det er Formueplejes
vurdering, at merrenten ligger på et så højt niveau, at det
er begrænset, hvor meget den kan stige yderligere. Målt i
forhold til tilsvarende europæiske obligationer er danske
realkreditobligationer meget billige, og det bør give øget
interesse for dansk realkredit.
Samtidig er det også fortsat muligt for Formueplejeforeningerne at låne til omkring nul procent i
rente inklusive lånemarginal til bankerne. Derfor er
det fortsat interessant med lånefinansieret køb af realkreditobligationer. Det skyldes i høj grad det høje
løbende rente- afkast, og det vil være medvirkende

Stigende dollar i udsigt
Dollarkursen har ligget relativt stabilt i løbet af kvartalet, selvom der har været udsving i forbindelse med især
Kinas devaluering og rentemødet i Den Amerikanske Centralbank. Ved begge lejligheder faldt dollarkursen, men
den er hurtigt kommet op igen. Det er fortsat Formueplejes holdning, at dollarkursen kommer yderligere op i de
kommende måneder. Det skyldes primært udsigten til,
at Den Amerikanske Centralbank så småt begynder at
hæve renten, hvilket alt andet lige vil være positivt for
dollaren. Modsat er der stigende sandsynlighed for, at
Den Europæiske Centralbank kommer på banen med
yderligere stimulanser, hvilket vil være med til at svække
eurokursen.
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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. I 2015 har rentefølsomheden i Formueplejeforeningerne i gennemsnit været ca. 2,75.		
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Nøgletal pr. 30.9.2015
Formuepleje
Rentefølsomhed
Konveksitet

Nordea indeks
rentefølsomhed 2,5

3,00

2,50

-0,61

-0,33

Rentefølsomhed er udtryk for, hvor meget kursen vil ændre sig ved en renteændring på 1 procentpoint, og er samtidig et udtryk for, hvornår man i gennemsnit kan forvente at få det investerede beløb tilbage. Konveksitet er et
udtryk for, hvor meget rentefølsomheden ændrer sig ved en renteændring på
1 procentpoint. Ved en rentestigning på 1 procentpoint vil rentefølsomheden
stige fra 3,0 til 3,61 (+0,61).					
Forventninger kommende 12 mdr. 		
30.9.2015

12 mdr. frem

2-årig statsrente DKK

-0,13%

0,00%

10-årig statsrente DKK

0,86%
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2-årig swap-rente DKK
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Swap-rente er en interbank-rente, og derved er et udtryk for en kreditrente,
da der er større risiko på banker i forhold til staten. Derfor bruges swaprenter typisk som udgangspunkt ved vurdering af prisfastsættelsen af danske
realkreditobligationer. 					
					

CHF

Risiko (std. afv.)

Den viste lånerente er baseret på 1-måneds LIBOR-renter og opgøres uden
bankernes rentemarginal. Risikoen er beregnet på baggrund af historiske data
og er ikke nødvendigvis udtryk for risikoen fremadrettet.
* I de foreninger, hvor der må anvendes lån, må det kun ske i DKK og EUR.
							
Valutaprognose
Spot

6 mdr. frem

12 mdr. frem

EUR

7,46

7,46

7,46

CHF

6,86

6,80

6,70

USD

6,69

6,80

7,00

GBP

10,10

10,40

10,60

JPY*

5,57

5,35

5,20

* Kursen på JPY er skaleret med 100. Kurserne er i forhold til danske kroner
EUR-euro; CHF-schweizerfranc; USD-amerikanske dollar; GBP-britiske pund;
JPY-japanske yen.						
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Kinas devaluering rammer globale aktier
Af Otto Friedrichsen, aktiestrateg, Formuepleje // otto.friedrichsen@formuepleje.dk // Twitter: @O2friedrichsen

Et lettelsens suk lød i starten af 3. kvartal i forbindelse
med godkendelse af hjælpepakken samt valgresultatet
fra Grækenland. Hen over sommerferien vendte fokus
dog mod øst og udfordringerne i forbindelse med håndteringen af den kinesiske vækstopbremsning, der har
været kendt gennem flere kvartaler.
Samlet set er Formueplejeforeningernes aktieportefølje i 3. kvartal 2015 faldet med 8,7 procent, hvilket er
0,8 procentpoint bedre end markedet som helhed.

Kinas vækst bremser op – men hvad er det nye?
Vækstopbremsningen i Kina har været i gang gennem en
længere periode og burde derfor i sig selv ikke afstedkomme den stigende risikoaversion, vi har kunnet registrere over de seneste par måneder. Det, der er den primære årsag til den forøgede aktiemarkedsvolatilitet,
er Kinas respons til landets fortsat stagnerende vækst.
I midten af august devaluerede Kina sin valuta mod den
amerikanske dollar efter en lang periode med et fast
valutaforhold mellem de to nationer. Devalueringen i sig
selv var forholdsvis begrænset (cirka 3 procent), men
signalværdien har været betydelig og er en af de primære
årsager til de nuværende aktiekursfald, primært som
følge af risikoen for yderligere devalueringer fra Kina.
Devalueringen kan tilskrives to forhold. For det første
vil en svækkelse i den kinesiske valuta over for dollar og
andre valutaer understøtte de kinesiske eksportørers

mulighed for at afsætte varer i udlandet. Kinesiske varer
bliver billigere i udlandet og bliver derigennem et redskab til at forhindre fortsat stagnering i væksten, hvor
specielt eksporten har været ramt. For det andet ønsker
Kina at indgå i IMF’s reservevalutakurv (SDR), hvor et
krav for at opnå medlemskab er en mere markedsbestemt valutakurs.
Det er Formueplejes overbevisning, at den kinesiske
devaluering isoleret set har en forholdsvis begrænset
direkte betydning mod de udviklede økonomier. Den
egentlige udfordring for verdens aktiemarkeder er den
asynkrone udvikling i de globale økonomier samt brugen
af pengepolitik i forsøg på at sætte gang i den regionale
vækst. Et område, hvor den kinesiske devaluering har
intensiveret fokus på den valutariske rolle i det økonomiske opsving i blandt andet USA.
Kina har sat Yellen på pause
og Draghi på overarbejde
Netop de valutariske følgeeffekter af Kinas devaluering
tilbage i midten af august er et afgørende forhold i fortolkningen af de nuværende aktiemarkedsbevægelser.
Kinas direkte handelskanal til eksempelvis USA er
forholdsvis begrænset, mens den indirekte gennem de
øvrige Emerging Market-lande samt Japan og Europa
er væsentlig større. Reaktionen hos de øvrige Emerging
Market-lande har efter Kinas devaluering været at
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svække deres egne valutaer i forsøg på at opretholde
konkurrenceevnen over for Kina. Devalueringen i Kina er
således ikke isoleret og hele spektret af Emerging Market-lande har i vid udstrækning gået i samme fodspor
med svagere lokale valutaer. Segmentets samlede depreciering af de lokale valutaer har stadig en forholdsvis
begrænset effekt på USA og de amerikanske eksportører,
men udfordringen ligger i blandt andet Japan og Europa,
der fortsat stimulerer deres respektive økonomier for at
øge sandsynligheden for en vækstacceleration. Emerging
Markets’ valutasvækkelse udvander med andre ord QEøkonomiernes forsøg på at sætte gang i væksten gennem
valutamedvind til deres egne eksportører. Sagt lidt forsimplet vil alle gerne eksportere for at sætte gang i væksten (depreciere valutaen), mens ingen har lyst til at
importere (appreciere valutaen, svække eksporten).
Dette er også grunden til, at Kinas devaluering har sat
chef for Den Amerikanske Centralbank Janet Yellen på
pause med hensyn til til at hæve den amerikanske rente
og derigennem styrke dollaren over for verdens øvrige
valutaer, samtidig med at Mario Draghi fra Den Europæ
iske Centralbank er kommet på overarbejde i overvejelserne om at foretage yderlige stimuli for at svække
euroen mod Emerging Market-valutaerne og dollar.

Formuepleje fastholder aktieandel
Formueplejeforeningernes aktieportefølje har gennem
perioden med aktiekursfald løbende rebalanceret porteføljen og fastholdt aktieandelen. Kinas devaluering har
betydning for den vestlige verdens aktiemarkeder gennem valutaforholdene beskrevet ovenfor, men det er vigtigt at holde sig for øje, at Kina ikke forventes at kunne
foretage større devalueringer fremadrettet på grund af
mængden af dollargæld i Kina og andre Emerging Market-lande. Kinas devaluering har sat fokus på verdens
eksportører og fjernet fokus fra servicesektoren, som
kun i meget begrænset omfang eksporterer. I USA udgør
servicesektoren cirka to tredjedele af økonomien og
viser fortsat fornuftige takter. Det er denne udvikling, der
vil gøre, at USA inden for overskuelig fremtid vil hæve
renten og gradvist betale for verdens eksportudfordringer. Kina har fortsat en række finans- og pengepolitiske
muligheder til rådighed for at understøtte væksten, og
disse vil med stor sandsynlighed blive brugt. Samtidig
ser vi fortsat en meget lempelig pengepolitik i det meste
af verden – også selvom Den Amerikanske Centralbank
over det kommende år skulle hæve renten flere gange.
Alle disse er forhold, der ligger til grund for Formueplejes uændrede allokering mod aktier samt forventningen om et kommende driftsmæssigt økonomisk opsving
trukket af USA.
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NØGLETAL pr. 30.9.2015
Formuepleje
P/E 2015E
Kurs/indre værdi
Standard afvigelse p.a.

15,6

MSCI World AC
15,4

2,1

1,9

15,6

16,3

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
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Markedsvurdering // De 10 største aktieposter

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

VISA er et amerikansk multinationalt
finansielt selskab med hovedsæde i
Californien, USA. Selskabet udfører elektroniske 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.

Gilead er et amerikansk biotekselskab, der udvikler og pro
ducerer terapeutiske lægemidler. Virksomheden blev
oprettet i 1987 og fokuserede oprindeligt på virus
bekæmpelse af blandt andet HIV, hepatitis B, hepatitis C
og influenza. I 2006 købte de dog to selskaber for at
komme ind på markedet for bekæmpelse af lungesygdomme. Gilead har hovedsæde i Californien og opererer i
USA, EU og Australien. I 2015 havde Gilead en omsætning
på næsten 25 milliarder dollars og cirka 7000 ansatte.

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.

Microsoft er et IT-firma med
hovedsæde tæt ved Seattle i USA.
Firmaet blev grundlagt af Bill Gates og Paul Allen tilbage
i 1975. Microsoft udvikler og producerer computersoftware, såsom styresystemet Microsoft og Office-pakken,
og forbrugerelektronik såsom spillekonsolen Xbox
og tablets kaldet Microsoft Surface. Virksomheden er
verdens største softwareproducent målt på omsætning
og et af verdens mest værdifulde selskaber. I 2015 havde
Microsoft over 118.000 ansatte og en omsætning på
næsten 94 milliarder dollars.

* 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 forbrugs
goder. 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.
Johnson & Johnson er et
amerikansk multinationalt
medicinalkonglomerat. Virksomheden fremstiller udover
medicin også medicinsk udstyr og husholdningsprodukter. Virksomhedens hovedsæde er i New Brunswick, New
Jersey med en forbrugerafdeling i Skillman, New Jersey.
I virksomheden er der omkring 250 datterselskaber i 57
lande og virksomhedens produkter sælges i over 175
lande. Johnson & Johnsons mærker inkluderer adskillige
produkter til husholdningsbrug, medicin og førstehjælp.
Blandt de kendte mærker er Band-Aid (bandager),
Tylenol medicin, Johnson’s babyprodukter, Neutrogena
(kosmetik og skønhedsprodukter), Clean & Clear
(ansigtsvask) og Acuvue kontaktlinser.

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 servi
cerer cirka 70 millioner medlemmer.
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. september 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 tangentporteføljeteori

Formuepleje
Fokus
En langtløbende
obligation
-

Rentearbitrage

0

1

2

3

4

0

4

54%

58%

68%

75%

74%

8%

100%

Aktiver, andel af balance i %
Obligationer og kontanter
Virksomhedsobligationer

16%

10%

5%

0%

0%

0%

0%

Globale aktier

30%

32%

27%

25%

26%

92%

0%

503%

Aktiver, andel af formue i %
Obligationer og kontanter

54%

121%

221%

315%

399%

8%

Virksomhedsobligationer

16%

21%

16%

0%

0%

0%

0%

Globale aktier

30%

67%

90%

108%

138%

92%

0%

Omkostninger
Resultathonorar, når over HWM**

10%

10%

10%

10%

10%

15%

10%

Løbende omkostninger i % p.a***

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. sept. 2015

Emision/indløsningsats i %

104,24

103,49

110,60

119,23

121,25

102,54

100,89

High Water Mark 30. sept. 2015

109,81

114,73

125,97

143,72

180,42

111,86

108,94

Øvrige formueplejeforeninger
Indre
værdi
Formuepleje Forbrugsaktier

92,93

Formuepleje Globale Aktier
Formuepleje LimiTTellus

Absalon Danske Aktier

Seneste udbytte

Emision/
indløsningssats
i%

Løbende
omkostninger
i % p.a.***

Investeringsunivers og strategi

7,50 kr.

0,30/0,30

1,83

Globale aktier inden for stabilt og cyklisk forbrug

134,80

11,40 kr.

0,30/0,30

1,65

Global aktieportefølje

117,48

Akkumulerende

0,30/0,30

0,85

Global aktieportefølje med mulighed for risikostyring

126,21

41,80 kr.

0,30/0,30

1,69

Danske aktier

Absalon Danske Obl.****

95,10

0,70 kr.

0,08/0,08

0,50

Danske obligationer

Absalon EM Virksomhedsobl.

92,46

Ny afdeling

0,65/0,65

1,20

Virksomhedsobl. udstedt af selskaber inden for Emerging Markets

Absalon High Yield

89,19

0,00 kr.

0,50/0,50

1,19

Globale virksomhedsobl. med lavere gns. rating end Investment Grade

Absalon Obligationer

97,99

Ny afdeling

0,25/0,25

0,50

Danske obligationer og globale virksomhedsobligationer

Absalon Rusland

75,61

0,00 kr.

1,00/1,00

2,81

Aktier inden for SNG-området, dog primært russiske

Absalon Stabil

135,92

Akkumulerende

0,40/0,40

1,57

Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

Absalon Moderat

143,31

Akkumulerende

0,40/0,40

1,48

Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

Absalon Balance

161,41

Akkumulerende

0,50/0,50

1,40

Balanceret portefølje med ligelig fordeling af obligationer og aktier

Absalon Vækst

188,40

Akkumulerende

0,50/0,50

1,77

Balanceret portefølje med overvægt af aktier i forhold til obligationer

* 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.
**** Afdelingen er planlagt fusioneret med Absalon Obligationer i løbet af fjerde 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

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

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

• Sådan rådgiver vi

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

TID OG STED

Møderne afholdes på vores kontorer
i Aarhus og Hellerup.

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.

Fredag den 23. oktober kl. 12.00
Fredag den 6. november kl. 12.00
Tirsdag den 10. november kl. 16.00
Fredag den 13. november kl. 12.00
Tirsdag den 17. november kl. 16.00
Fredag den 27. november kl. 12.00
Tirsdag den 8. december kl. 16.00
Fredag den 11. december kl. 12.00

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.

• Sådan ser vi verden

UDGIVER:

Rådgivning og formidling:

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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