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Leder

Formuepleje

30 år og stadig unik

I 1986 stiftede Claus Hommelhoff og Erik Møller* den virk
somhed, som på 30 år har udviklet sig Formueplejekoncer
nen. Fra at starte op hjemme ved køkkenbordet og investere
for familie og venner, er Formuepleje vokset til Danmarks
største uafhængige kapitalforvalter med over 11.000 inve
storer og mere end 50 milliarder kroner under forvaltning.

Unikt og stærkt koncept
Gennem årene har vi trykt mere end 115 udgaver af Maga
sinet Formue, hvor vi gentagne gange har fortalt om vores
måde at tænke og udføre investeringer på – også i tider med
uro på markederne.

Det særlige stof
At drive kapitalforvaltning handler dybest set om tillid. En
investor, der investerer hos Formuepleje gør det kun, hvis
tilliden til at kunne opnå et attraktivt afkast i forhold til
risikoen er på plads. Og det er den kun, hvis tilliden til de
mennesker, der står bag investeringerne er, til stede. Det var
det, som gjorde sig gældende for 30 år siden, og det er det,
som gør sig gældende i dag.

Og der har været flere forsøg på det, men det er endnu ikke
lykkedes for nogen. Man spørger sig selv hvorfor mon?

Claus Hommelhoff er stadig særdeles aktiv som rådgiver
for vores kunder, og han deler dagligt ud af sin faglighed og
erfaring til alle medarbejdere. Også til ”yngre” kolleger som
jeg selv, der kun har været en del af Formuepleje i 13 ud
af de 30 år.

Så selvom Formuepleje er i dag er blevet stor, er kundernes
tillid stadig det vigtigste for os.

Tilliden kan vi gøre os fortjent til ved fortsat at tage udgangs
punkt i det, som de første investorer hos os syntes godt om.
Nemlig gode resultater og en åben forretningsmodel med et
interessefællesskab kendetegnet ved, at når det går vores
investorer godt, så går det Formuepleje godt.
Formueplejes kerneværdier er derfor de samme, men kva
liteten og risikostyringen har fået et markant løft de senere
år, og vi har blandt andet været i stand til at tiltrække en
række af Danmarks dygtigste kapitalforvaltere og formue
rådgivere, så slutresultatet for investorerne kan blive
endnu bedre.
Med flere dygtige mennesker i Formuepleje kan vi sætte
endnu større fokus på det, vi gerne vil. Nemlig at levere
god performance og have 100 procent åbenhed og fælles
interesser med vores investorer. Det er det, som gennem
tiden har fået mange til at vælge Formuepleje frem for
bankens løsning.
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Min status er, at det, der har gjort det muligt at stå imod selv
kraftige storme på finansmarkederne de seneste 30 år, er
stærke resultater, et stærkt koncept og stærke værdier, som
er enkle at forklare, men tilsyneladende svære at efterleve.
I hvert fald har ingen andre kapitalforvaltere i Danmark
kunnet kopiere Formuepleje.

Sammen med vores investorer er vi stadig alene om konsi
stent at gå vores egen vej og holde fast i, at interessefælles
skabet mellem kapitalforvalter og investor er afgørende
for et tillidsfuldt og langvarigt samarbejde om at bevare og
øge formuer.

I magasinet kan du denne gang få indblik i, at gode investe
ringer ikke altid handler om opsparing. Det kan også handle
om nedsparing. Derudover kan du læse om, hvordan vi i
Formuepleje bruger vores erfaring med gearing. Det er en
erfaring, som gør det muligt, at vi i vores porteføljer med lån
lige nu får penge for at låne – vel at mærke risikofrit i danske
kroner! Vi har naturligvis også stor fokus på, hvad der skal
ske på finansmarkederne i 2016, blandt andet i artiklen
”10 bud på 2016”. Her vil du dels kunne læse om, hvad vi
forventer vil ske på markederne, og hvilke risici som er helt
væsentlige at takle, for at vi leverer god performance i 2016.
For det er og bliver vores mål. At levere den gode perfor
mance, som skaber tillid.

Søren S. Astrup, direktør, Formueplejeforeningerne

*Erik Møller 1948-2012
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Nyheder

Antallet af
boliger
til salg falder

Robotrådgiverne kommer
Du kender sikkert til privat-taxatjenesten
Uber, der lige nu skaber røre i hyrevogns
branchen. Og til Airbnb, privatudlejnings
tjenesten, der uden at eje et eneste hotel
værelse faciliterer overnatningsmuligheder
over hele verden til rimelige priser. Begge
er eksempler på såkaldt disruption, hvor
gamle forretningsområder forstyrres/øde
lægges af intelligente deleøkonomitjene
ster, som ofte er internetbaserede.
Inden for investering og kapitalforvalt
ning sker der også i disse tider disruption i
form af såkaldte internetbaserede rådgiv
nings- og investeringsprogrammer. Det er
ellers svært at forestille sig, hvordan en så
individuel og meget videnstung tjeneste
som investeringsrådgivning, hvor tillid og
troværdighed er nøgleord, kan sættes på

formel og komme med bud på investe
ringer. Det er imidlertid allerede virkelig
hed i USA, hvor såkaldte robo-advisors
holder øje med finansmarkederne døgnet
rundt og sammensætter og vedligeholder
kundernes porteføljer ud fra fastsatte
kriterier.
Med base i Silicon Valley har godt 20
forskellige selskaber allerede mere end 50
milliarder dollar under forvaltning via
automatiserede investeringsrådgivere. Og
pointen er, at selvom de mere formuende
kunder nok fortsat gerne vil tale med en
investeringsrådgiver af kød og blod, så er
det en billig mulighed for den meget større
gruppe af knap så rige kunder, der ikke
så nemt kan få eller vil betale for en inve
steringsrådgiver.

Flere kontanter i omløb
Ved indgangen til 2015 var der i Danmark sedler og mønter i omløb
for 67 milliarder kroner. Ifølge Nationalbanken er det en mindre stig
ning i forhold til året før. Andelen af sedler er dog faldet, hvilket bety
der, at der relativt er flere sedler med større pålydende værdi i omløb.
Nationalbanken forventer, at efterspørgslen af nye sedler og mønter vil
være faldende de kommende år. I øvrigt vil selve trykningen og præg
ningen af sedler og mønter ske i udlandet fra 2016.
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Det er blevet nemmere at sælge sin
bolig. Inden for de seneste år er
udbuddet af boliger til salg faldet fra
59.896 til 57.660. Det er et udbuds
fald på 3,7 procent. Tendensen er
klar over hele landet, dog går udvik
lingen den modsatte vej i Vestjylland
og på Vest- og Sydsjælland, oplyser
Realkreditrådet.
For et gennemsnitligt parcelhus
på 140 kvadratmeter er priserne på
landsplan stort set uændrede. Der
imod er prisen på en gennemsnitlig
ejerlejlighed på 85 kvadratmeter
steget 320.000 kroner til 2,35 mil
lioner kroner. Det er især udviklin
gen i Aarhus og København, der
trækker priserne og salget op.

Beskatning af
investeringsfonde
ændres ikke

Kun to grunde til
pensionsopsparing
De senere års udhuling af fradragsværdierne ved indbetalinger til pensions
ordninger samt modregningsreglerne i den offentlige pension betyder, at der
kun er to situationer, hvor det er en fordel at indbetale til pensionsordninger.
Den ene er, når hele indbetalingen til ratepension/livrente kan give fra
drag i topskatten, idet der dermed opnås et skattetilskud på 15 procent. Det
kræver dog, at indbetaling fradrages i topskatten, og udbetalingen til sin tid
sker under topskattegrænsen. Men det betyder også, at hvis indbetalingen
ikke kan fradrages i topskatten som følge af for lav indkomst, vil det være en
økonomisk ulempe at spare op via rateopsparinger og livrenter, da man som
regel risikerer modregning i pensionstillægget.
Den anden situation er ved indbetaling på aldersopsparing, hvor man
uanset indkomstniveau opnår en fordel ved, at afkastet kun beskattes med
15,3 procent, hvilket er betydeligt mindre end ved opsparing i frie midler.

Tre års arbejde i Skatteministeriet med at analysere
skattereglerne for investeringsfonde fører angiveligt
ikke til nogen ændring af reglerne. Ministeriet kon
kluderer, at de eksisterende regler er gode nok, og at
det både er dyrt og besværligt at lave noget om.
Et af de problemer, der er rejst, er, at danske inve
storer bliver hårdere beskattet, når de investerer i
udenlandske og ofte billigere fonde, end hvis de inve
sterer i visse danske fonde. En af hovedkonklusio
nerne i rapporten er, at det er bedre at nedsætte
skatten på personers aktie- og kapitalindkomst, end
det er at lave tekniske småændringer af de ganske
komplicerede skatteregler.
Aktuelt er skattereglerne sådan, at marginalskat
ten på positiv kapitalindkomst og aktieindkomst er
nogenlunde ens, 42 procent. Derimod er der forskel
på, om investeringen bliver realisationsbeskattet
(aktier og investeringsbeviser, der kan betale ud
bytte), eller om den bliver lagerbeskattet. Ved lager
beskatning afregnes skatten årligt af både reali
serede og urealiserede gevinster, mens der ved
realisationsbeskatning først skal afregnes skat ved
realisation samt af det eventuelle udbetalte udbytte.

Tommelfingerregel
Spar altid op på en aldersopsparing, hvor der hverken er fradrag ved ind
betaling eller afgift ved udbetaling. Spar desuden kun op til pension, hvis
du kan fradrages i topskatten. Ønsker du at spare mere op, så gør det i frie
midler og/eller ejendomme.

Navneskifte hos Absalon-fonde
Bestyrelsen for Absalon Invest har fået godkendt de generalforsamlingsved
tagne navneændringer for fem af foreningens investeringsfonde. Absalon
Invest, afdeling High Yield Obligationer har ændret navn til Global High Yield.
De fire blandede porteføljer Stabil, Moderat, Balance og Vækst får alle gen
indført ”PensionPlanner” i deres navn. Der er ingen ændringer i investerings
områderne. Desuden er Absalon Invest, afdeling Danske Obligationer fusio
neret med afdeling Obligationer som den fortsættende afdeling.
Formue // 1. kvartal 2016
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Investeringskomitéens
10 bud PÅ

2016
2016 bliver investeringsmæssigt et spændende år. Opsvinget i USA skal bevise sin
styrke og vriste sig fri af støtten fra centralbanken. Modsat gælder det for Europa, at
stimulanserne fra Den Europæiske Centralbank skal vise sit værd og bringe væksten i
Europa op. Emerging markets vil fortsat have det svært, og i baggrunden lurer krigen
på valuta- og oliemarkedet. Formueplejes investeringskomité vover alligevel at
komme med 10 bud på et spændende og afkastmæssigt pænt 2016.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Det er trettende gang, at Formuepleje giver sine bedste
bud på udviklingen på finansmarkederne i året, der kom
mer. Udgangspunktet for buddene er det hovedscenarie,
som investeringskomitéen arbejder med, som peger på
er fortsat pæn vækst i USA og Europa, stigende ame
rikansk rente og dollar samt fortsat lave korte renter
i Europa.
2016 bliver året, hvor den amerikanske økonomi for
alvor vrister sig fri af finanskrisen og skal vise, at den
selv kan bære et opsving videre efter en lang periode
med hjælp fra centralbanken. I Europa er økonomien
stadig stærkt understøttet af Den Europæiske Central
bank, der satser alt på, at både vækst og inflation i
2016 vil tikke opad.
Blandt emerging markets-landene har selektivitet
aldrig været vigtigere. Lande som Rusland, Brasilien,
Angola, Nigeria samt Sydafrika vil være udfordret af lave
olie- og metalråvarepriser, hvilket kan fremtvinge refor
mer. Omvendt vil lave råvarepriser være positivt for
store emerging markets-lande som Kina og Indien samt
de mere udviklede lande som Sydkorea og Taiwan.
På baggrund af sine analyser giver investerings
komitéen igen i år 10 bud på 2016 fra et økonomisk og
06
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finansielt synspunkt. Buddene er en del af den strategi,
som komitéen har lagt for 2016, og som danner grund
laget for forventningerne til et fornuftigt positivt afkast.
Komitéen er dog samtidig meget opmærksom på, at
2016 højst sandsynligt vil byde på overraskelser.

Dollaren stiger over for danske kroner/euro
Den drivende kraft bag forventningen om stigende
dollar er de rentestigninger, som den amerikanske cen
tralbank kraftigt har indikeret, at den vil fortsætte med
i 2016. Rentestigningen i december 2015 var den første
forhøjelse siden 2006 og begyndelsen på en normalise
ring af pengepolitikken efter finanskrisen.
Væksten i amerikansk økonomi er siden finanskrisen
blevet sparket i gang af lav rente og udpumpning af likvi
ditet i banksystemet. Det har skabt en unormal penge
politisk tilstand, som skal normaliseres, for at central
banken kan få genskabt pengepolitikken som fremtidigt
styringsredskab. Denne normaliseringsproces blev ind
ledt i foråret 2014 med annonceringen om afslutningen
af støtteopkøbene af obligationer og har siden efteråret
2014 afventet, at amerikansk vækst og beskæftigelse
viste styrke og stabilitet nok til, at økonomien kunne

I

bære højere renter. Vendepunktet er nu indtruffet, og i
takt med en forventet fortsat positiv vækst i amerikansk
økonomi på 2,5-3 procent i 2016 og fortsat fremgang i
lønninger og inflation vil linjen af forventede rentestig
ninger sende kursen på dollar op målt i forhold til en
euro, der ser ud til at blive svækket i 2016 som følge af
den ekspansive europæiske pengepolitik.

Globale aktier stiger mindst
10 procent målt i danske kroner
I 2016 er det afgørende spørgsmål, om vi for alvor kom
mer til at kunne registrere paradigmeskiftet i de førende
økonomier fra centralbankstyret økonomi til en mere
selvbærende økonomi. Det er udfordringen i USA. Aktie
kurserne vil kun kunne stige i 2016, hvis væksten i real
økonomien oversættes til efterspørgsel, der fører til stig
ninger i virksomhederes omsætning og aflejrer sig på
bundlinjen som øget indtjening.
Udfordringen er, at udviklingen i USA er to-tre år
længere fremme end i Europa. I USA vil den amerikanske
centralbank sætte renten op i 2016, fordi økonomien har
det bedre. Hvis det viser sig for alvor at blive virkelighed,
skal en kursstigning for amerikanske aktier drives af
øget indtjening.
I Europa er det, der driver aktiekurserne, både øget
omsætning og indtjening som følge af stigende økonomisk
vækst i 2016 i forhold til 2015 samt de lave råvarepriser.
Alt i alt vurderer vi, at det globale aktieafkast vil ligge
på op til 5-10 procent målt i dollar. Med en forventet

II

højere dollar, vurderer Formuepleje, at afkastet på
globale aktier målt i danske kroner dermed vil blive
mindst 10 procent i 2016.
Her medio december er aktier ikke højt prisfastsat,
men ligger i den lave ende af båndet i forhold til fair
value. Dog skal man som aktieinvestor være indstillet på,
at der i 2016 kan komme større udsving på aktier end,
hvad der har været tilfældet de seneste år.

Olieprisen holder sig under
60 dollar pr. tønde
Udbudskrigen på det globale oliemarked forventes ikke at
blive afsluttet i 2016. OPEC-landende producerer aktuelt
cirka 6 procent mere end deres officielle loft, og der er
intet, der tyder på, at medlemmerne i organisationen kan
blive enige om at nedsætte produktionen, idet OPECmødet i december førte til en beslutning om fortsat over
produktion. Dertil kommer, at Iran frem mod sommeren
forventer at øge sin olieproduktion med en million tønder
i døgnet i takt med, at sanktionerne mod landet bliver
ophævet. Det svarer til cirka 1 procent af den globale
dagsproduktion på lidt over 90 millioner tønder. Aktuelt
er olielagrene cirka 10 procent større end normalt og
voksende. I tredje kvartal 2015 voksede lagrene med 1,6
millioner tønder i døgnet, og de samlede kendte lagre
rummer nok olie til at dække mere end to måneders
globalt forbrug. Med den aktuelle overproduktion af olie,
Irans genindtræden på markedet, uvilligheden til at
sænke produktionen og den moderate globale vækst,

III
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herunder Kinas vækstopbremsning samt de indikative
terminspriser, er der god grund for at vurdere, at olie
prisen holder sig pænt under 60 dollar i 2016.

Den amerikanske centralbank hæver
sin styringsrente to eller flere gange
i løbet af året
I december hævede den amerikanske centralbank for
første gang siden 2006 sin styringsrente fra intervallet
0,0-0,25 procent til 0,25-0,50 procent. Dermed indledte
centralbanken den tredje fase i sin store pengepolitiske
operation efter finanskrisen.
I foråret 2014 annoncerede den amerikanske central
bank, at den ville stoppe opkøbene af obligationer, hvil
ket indtraf i efteråret 2014. Siden har centralbanken
ventet på, at den amerikanske økonomi fik tilstrækkeligt
vækstmæssigt momentum i form af jobskabelse og løninflationen til, at den kunne bære en normalisering af
renteniveauet.
I december vurderede banken, at tiden var kommet til
stille og roligt at hæve renterne med det formål at bringe
pengepolitikken i tættere overensstemmelse med økono
miens tilstand og dermed tackle den forventede stigning
i inflationen.
I 2016 er forventningen, at væksten i den amerikan
ske økonomi fortsætter på samme niveau som i 2015.
Det vil sige med en vækst i BNP på mellem 2,5 og 3 pro
cent. Inflationen vil efter alt at dømme begynde at stige
i takt med, at den lavere arbejdsløshed presser lønning
erne op.
Det betyder alt i alt, at vi forventer, at centralbanken
mindst to gange i løbet af 2016 vil sætte renten op for at
balancere udviklingen. Iværksættelsen af denne tredje
fase er positiv og betyder, at den amerikanske central
bank med det forventede højere renteniveau udvider sit
spillerum for fremtidige pengepolitiske operationer.

IV

Den danske 10-årige statsrente stiger
cirka 0,5 procentpoint
Det er Den Europæiske Centralbank, der suverænt
bestemmer renteniveauet for kortløbende obligationer i
Europa og dermed også Danmark. I december annonce
rede ECB en rentesænkning på sine indskudsbeviser med
0,1 procentpoint til -0,3 procent. Samtidig forlængede
banken opkøbsprogrammet for europæiske statsobliga
tioner og optrappede dermed det pengepolitiske stimu
lansprogram, som banken har arbejdet med siden marts
2015. Renten på kortløbende obligationer – det vil sige
med løbetider på op til cirka et par år – forventes at
forblive lav i 2016 og formentlig længere. Formålet er at
sparke gang i væksten i Europa ved at holde renten lav

V

Bevægelser på valutamarkedet kommer
til at præge 2016, hvor Formuepleje
forventer, at dollaren styrkes over for euro.
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INVESTERINGSKOMITEEN

Niels B. Thuesen
Adm. direktør Formuepleje, partner

Leif Hasager
Investeringsdirektør, partner

Henrik Franck
Direktør Formuepleje Øst, partner

Tidligere adm. direktør og
investeringsdirektør i BankInvest,
29 års erfaring med kapitalforvaltning.

Tidligere investeringsdirektør i
Bankpension, 33 års praktisk og
akademisk erfaring fra den
finansielle sektor.

Tidligere investeringsdirektør i
PFA og JØP samt investeringschef
i BankInvest, 27 års erfaring med
kapitalforvaltning.

og svække euroen over for primært amerikanske dollar.
Den Europæiske Centralbank ønsker også med sin meget
lempelige pengepolitik at skabe rum for, at inflationen
kan stige op til bankens langsigtede mål på knap 2 pro
cent. Aktuelt er inflationen cirka 0,5 procent. Renten på
langtløbende obligationer – det vil sige med en løbetid
på ti år eller længere – bestemmes blandt andet af infla
tionsforventningerne. Da Formuepleje forventer, at det
store pengepolitiske stimulansprogram fra ECB vil få
inflationen til at stige moderat, vil renten på langtløbende
statsobligationer stige cirka 0,5 procentpoint.
ECBs pengepolitiske stimuli-program
lempes yderligere
Den 3. december 2015 besluttede Den Europæiske Cen
tralbank at sænke renten på indskudsbeviser til -0,3 og
forlængede samtidig opkøbsprogrammet af europæiske
statsobligationer med et halvt år til marts 2017. Denne
lempelse skuffede kortvarigt markedet, der sendte
aktierne ned og renterne op, hvilket styrkede euroen.
Formuepleje forventer flere mindre lempelser af pen
gepolitikken for yderligere at vækststimulere den euro
pæiske økonomi og skubbe på inflationen. Væksten i
Europa er i 2015 estimeret til cirka 1,5 procent. I 2016
forventes væksten at blive en anelse højere. Den Euro
pæiske Centralbank har stadig flere pengepolitiske
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Søren S. Astrup
Direktør Formuepleje Fund
Management A/S, partner
13 år i Formuepleje, tidligere i
nvesteringsdirektør, investeringschef
i Formuepleje Fondsmæglerselskab,
21 års erfaring med kapitalforvaltning.

værktøjer, den kan bruge. Den kan for eksempel sænke
renten yderligere ved at indføre trancher, så de europæ
iske banker får en endnu mere negativ rente af deres ind
skud over et vist individuelt fastsat niveau. Banken kan
også øge obligationsopkøbsprogrammet, og den kan
begynde at opkøbe virksomhedsobligationer.

Udskilningsløbet mellem de stærke og
svage emerging markets-lande fortsætter
Det bliver mere og mere tydeligt, at den store gruppe af
emerging markets-lande bliver mere og mere broget i
takt med, at landene udvikler sig. I det største emerging
markets-land, Kina, er væksten langsomt nedadgående i
takt med, at den indenlandske kinesiske økonomi i
højere grad er ved at tage over for den buldrende eksport
drevne økonomi. Dog forventes væksten at blive 4- 6
procent, hvilket er højt i en international sammenhæng.
Brasilien lider under negativ vækst, manglende reformer
og korruptionsskandaler.
Rusland blev økonomisk hårdt ramt i starten af 2014,
da landet annekterede en del af Ukraine samt støttede
de russiske oprørere i Østukraine. Vestens sanktioner
gjorde ondt, og sammen med de lavere olie- og råvare
priser er den russiske økonomi under pres.
I Indien fik valget af Narendra Modi som præsident i
foråret 2014, aktiemarkedet til at blusse op i forventning >>
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om reformer efter en valgkampagne, der lovede ”gode
tider”. Selvom det trækker lidt ud med reformerne,
har investeringskomitéen tiltro til processen og den
politiske vilje.
Selvom der er udfordringer for emerging markets, er
der lande, som må forventes at klare sig godt. Det er for
eksempel Mexico, Indien, Indonesien, Kina og Vietnam.
Derfor forventer Formuepleje, at forskellene blandt de
stærke og de svage emerging markets-lande øges. Det har
derfor aldrig været vigtigere at være stærkt selektiv i sine
investeringer, og den aktuelle prisfastsættelse tillader en
langsigtet optimisme.

Volatilitet på de globale aktiemarkeder
fortsætter med mindst én større
aktiekorrektion i løbet af 2016
Vi så det i efteråret 2014, da aktiemarkedet i løbet af en
uge faldt næsten 10 procent, og vi så det igen i august/
september 2015, da kinesiske vækstbekymringer sendte
aktiemarkedet ned med over 10 procent. Begge gange
var aktiekursfaldene udløst af frygt og reelt ikke funda
mentalt begrundet i en vækstopbremsning i USA, Europa
eller Japan.
Det kommer vi også til at se i 2016. Kilden til en sådan
midlertidig nedtur (korrektion) kan meget vel blive den
ændrede rentepolitik, som den amerikanske centralbank
forventes at gennemføre i 2016. Selvom den amerikan
ske økonomi viser god styrke, skal finansmarkederne til
at vænne sig til stigende renter, og det kan nemt give
nogle større skvulp i kurserne.
En anden mulig udløsende faktor for en korrektion
kan blive de faldende olie- og metalråvarepriser, der kan
skabe store økonomiske problemer i de olie- og råvare
drevne emerging markets-økonomier som Rusland,
Brasilien, Venezuela med flere.

VIII

Den geopolitiske uro optrappes med øget
risiko for dels terroraktioner mod vestlige
mål, dels øget uro i Mellemøsten
I 2015 oplevede vi på grusomste vis, hvordan terroror
ganisationen ISIS trods intensive luftbombardementer
udvidede sit territorium til dele af Syrien og gennemførte
terrorangreb flere steder i Europa, herunder i Paris. Det
må alt andet lige forventes, at terror og krigen mod terror

IX

10

Formue // 1. kvartal 2016

desværre tager til i 2016. Det vil sprede frygt i befolknin
gerne, men forbrugerne vil hurtigt vænne sig til et højere
utryghedsniveau, og det vil efter alt at dømme ikke føre til
en nedgang i væksten.
Den mere eller mindre fastlåste situation i Østukraine
kan måske finde en løsning, nu hvor Rusland er gået
med ind i kampen mod ISIS, men med præsident
Putin i spidsen er landet ikke den mest forudsigelige
partner, så spillet om Østukraine er stadig åbent.
Heldigvis ser det ud til, at Iran er ved at komme ind i
varmen igen efter at have indgået en aftale om at redu
cere sit atomprogram. Ophævelsen af sanktionerne mod
Iran er både positivt for samhandlen med Iran og for
landets olieeksport.
Alt i alt vil der stadig være geopolitisk uro flere steder
i verden, der kan forstyrre de finansielle markeder.

Kreditspreadsene på High Yieldobligationer mindskes med cirka
0,5 procentpoint
Den aktuelle forskel på afkastet mellem statsobligationer
og high yield-virksomhedsobligationer er på det højeste
niveau siden 2009 og på cirka 6-7 procentpoint over
statsobligationer. Det meget høje niveau i forhold til det
forventede antal konkurser virker ikke fundamentalt
begrundet inden for alle sektorer.
Årsagen skal findes i de lave råvare- og oliepriser,
der har efterladt en del obligationsudstedere med en
anstrengt økonomi. Der vil endvidere kunne forventes
flere konkurser hos olierelaterede virksomheder ved den
aktuelle oliepris, men det afspejles også i merrenten på
energivirksomhedernes obligationer.
Der har i 2015 være et stort frasalg af virksomheds
obligationer som følge af den svage råvare- og oliesektor,
hvilket har påvirket hele segmentet negativt. Der er der
for ganske gode muligheder for at investere i udvalgte
attraktive virksomhedsobligationer inden for andre
sektorer end energi og materialer.
Baggrunden for vores vurdering af et relativt forbed
ret afkast i 2016, er en forventning om en oliepris på
over 50 dollar (men under 60 dollar), idet high-yield
obligationerne generelt ved dette niveau vil blive positivt
påvirket. Samtidig er udsigterne for den globale økonomi
ganske fornuftig med pæn vækst i både USA og Europa.

X

Sådan gik det
6 ud af 10 rigtige
– dog én uafgjort

I. Amerikansk vækst i fortsat god form med mindst
3,0 procent stigning i BNP Uafgjort
Trods den positive udvikling nåede stigningen i det amerikan
ske BNP desværre ikke helt op på 3 procent. Det var dog tæt
på, og vi ser fortsat god vækst i USA.
II. Europæisk vækst fortsætter i slæbegear i 2015
– under 1 procent i vækst Forkert
Den vækststimulerende pengepolitik fra ECB havde større
effekt end forudset, da centralbanken i marts indledte sit
obligationsopkøbsprogram. Estimatet for væksten i euro
zonen peger på cirka 1,5 procent for 2015.

III. Den tyske tiårige statsrente vil stige
Korrekt
Vi oplevede en meget uens udvikling henover året, hvor ren
ten bundede ud med 0,1 procent i foråret og siden steg op
over 1 procent. Den tiårige tyske rente lå ved begyndelsen af
året på 0,54 procent og var medio december 0,64 procent.
IV. Den amerikanske centralbank begynder at hæve
renterne i midten af året Forkert
Den stående forventning om rentestigninger fra den ameri
kanske centralbank i 2015 blev udskudt måned efter
måned. Dog hævede banken i december sin styringsrente
for første gang siden 2006.

V. Kursen på amerikanske dollar fortsætter
op i 2015 Korrekt
Kursen på amerikanske dollar var generelt stigende fra 6,12
ved årets start og var medio december steget til 6,82.

VI. Globale aktier stiger med mindst
10 procent i løbet 2015 målt i danske kroner
Forkert
De globale aktier tog nogle store udsving i løbet af året, hvor
de toppede i april og bundede ud i september. I slutningen af
året steg aktierne og endte ”kun” med et afkast på 9 procent
målt i danske kroner.

VII. Emerging markets-aktiemarkederne vil
fortsat være interessante investeringsområder
Korrekt
Udviklingen blandt emerging markets-landene var meget
uens i 2015, men området som sådan er og vil fortsat være
investeringsmæssigt interessant for den selektive investor.

VIII. Olieprisen stabiliserer sig, men forbliver dog
under 70 dollar pr. tønde Korrekt
Krigen på oliemarkedet fortsatte med et for stort udbud
og stagnerende efterspørgsel. Olieprisen stabiliserede sig på
det lavere niveau og faldt i slutningen af året. Den ligger
medio december under 40 dollar pr. tønde.
IX. Fortsat højt niveau af geopolitisk uro, der vil
give større udsving på de finansielle markeder
Korrekt
Konflikten i det østlige Ukraine er dog gledet i baggrunden.
Iran har lavet en atomnedrustningsaftale, der gradvist ophæ
ver sanktionerne mod landet, mens borgerkrigen i Syrien og
ISIS’ fremmarch i området er taget til. Dertil kommer terror
angrebene i Europa. Alt i alt er niveauet fortsat højt.
X. Europæiske high yield- og emerging marketsvirksomhedsobligationer vil give bedre afkast end
emerging markets-statsobligationer
Korrekt
Generelt har emerging markets-statsobligationer leveret
lavere afkast end europæiske high yield- og emerging
markets-virksomhedsobligationer.

Opgjort den 18. december 2015
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Nedsparing

Pensionsrække

?????????????????

Stor gevinst

ved rigtig strategi for nedsparing
Når du skal til at bruge af dine opsparede midler, opnår du en markant
forbedring af dine forbrugsmuligheder, hvis du først bruger af den del
af din opsparing, der har det laveste afkast efter skat.
Af Anders Bjørnager, senior formuerådgiver, Formuepleje //
anders.bjoernager@formuepleje.dk

Som investor har man et naturligt fokus på at optimere
sin opsparing og tilstræbe det højest mulige risikojuste
rede afkast efter omkostninger. Mindst lige så vigtigt
er det, at man ved pensioneringer vælger aktivt og opti
malt, når man skal bruge af sin opsparing.
Den rigtige håndtering af nedsparingen kan markant
forøge dine forbrugsmuligheder, og Formuepleje rådgiver
dig gerne om denne vigtige optimering. En vigtig – men
heldigvis ukendt faktor – er, hvor mange år opsparingen
skal forbruges over. Her skal man blandt andet være
opmærksom på, at levealderen generelt er stigende. Det
skærper kravene til, at man bruger formuen rigtigt og
planlægger med nødvendig fleksibilitet.

Ikke intuitive valg
At bruge af sin opsparing lyder umiddelbart som en sim
pel sag, men kompleksiteten kan være høj, når man sam
tidig skal vælge mellem forskellige formue- og indtægts
kilder, som alle beskattes forskelligt, og kombinere det
med modregningseffekterne på visse offentlige ydelser.
En investor, som påbegynder sin nedsparing ved pen
sionering, vil med den rette optimering opnå væsentligt
højere forbrugsmuligheder. Kilden til de højere forbrugs
muligheder skal findes i beskatningen af afkastet i de
forskellige opsparingsmiljøer.
12
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Skat af afkast i forskellige opsparingsmiljøer

Pension
15,3%

Eget selskab
22%

Investor

Ejerbolig
27-33%*

Frie midler
27-42%

* Fradrag på renteudgifter. Prisstigninger er skattefrie i henhold til parcelhusreglen.

Formueplejes grundlæggende udgangspunkt for at til
rettelægge den optimale nedsparing er at analysere,
hvordan pengene er investeret, og i hvilket skattemiljø
de er bundet. Derefter er reglen, at den opsparing, der
giver det laveste afkast efter skat, bør bruges først. Det
lyder nemt, men det kræver en omhyggelig analyse og
tilrettelæggelse, der ikke altid virker intuitiv.

Eksempel
Kigger vi på en typisk kunde hos Formuepleje, som har
sin opsparing fordelt på forskellige opsparings- og skat
temiljøer såsom frie midler, ejendom, pensioner og eget
selskab, ser skatteforholdene i de forskellige skattemil
jøer ud som illustrationen på forrige side.
Som det fremgår af oversigten, er der markant forskel
i beskatningen af afkastet i de forskellige opsparingsmiljøer. I pensionsregi er afkastbeskatningen kun 15,3
procent, mens marginalskatten på aktie- og kapitalind
komst i frie midler er helt op til 42 procent.

Det betyder skatten
For at illustrere skattens betydning tager vi udgangs
punkt i en investor, som skal bruge 1 million kroner.
Hvordan skaffer han de penge bedst muligt?
Ved at fremskrive formueudviklingen i de forskellige
>>
opsparingsmiljøer over ti år med et forventet årligt

Ved opsparing i de forskellige opsparingsmiljøer vil
der om ti år efter skat være følgende til forbrug:

Pension
1.926.256

Eget selskab

Ejerbolig

A/S eller Aps

1.142.376*

1.811.225

Investor

Frie midler
1.573.901
lagerbeskatning

Frie midler
1.672.176
Realisationsbeskatning

* Ejerbolig er beregnet som et afdragsfrit nedsparingslån til 2 procent p.a.
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Nedsparing

En god nedsparing kræver en plan, og allerede i
opsparingsfasen kan man bygge fundamentet
til denne plan ved at have sine midler placeret i
flere forskellige skattemiljøer.

afkast på 8 procent kan investor prioritere sin hæveræk
kefølge. I dette eksempel betaler investor topskat og
42 procent i henholdsvis aktie- og kapitalindkomst.
Som det fremgår, er de fremtidige forbrugsmuligheder
meget afhængige af, hvordan investor vælger at bruge af
sin formue. Hos Formueplejes kunder møder vi ofte den
holdning, at det bedste vil være at sætte pensionerne til
udbetaling, mens de frie midler holdes tilbage som buffer.
Men som det klart fremgår af skatteoptimeringen, er
det faktisk lige omvendt. Forskellen mellem at bruge sine
pensionsmidler før de frie midler er således mistede for
brugsmuligheder på 352.355 kroner ved lagerbeskatning
og 254.080 kroner ved realisationsbeskatning.
Det gode råd er derfor:
Brug først af de midler, som giver det laveste afkast
efter skat.
Baseret på ovenstående eksempel er den
skatteoptimerede hæverækkefølge:

• Ejerbolig – nedsparingslån/afdragsfrit lån
• Frie midler

• Eget selskab
• Pension

Jo højere forventet afkast, og jo længere investeringsho
risonten er, desto mere fordelagtig bliver prioriteringen
af den optimale hæverækkefølge.
Et højere forventet afkast hænger jo netop sammen
med en højere risiko, hvorfor investors investeringsprofil
kan have indflydelse på for eksempel anvendelse af
nedsparingslån. Investorer med en lav risikoprofil bør
vurdere det forventede afkast efter skat på opsparingen i
14
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Anders Bjørnager
Senior formuerådgiver

forhold til omkostningerne efter skat på et lån i ejendom
men. Hvis det forventede afkast på opsparingen er lavere
end omkostningerne efter skat på lånet, bør opsparingen
bruges før lånet.
Fordele ved at udskyde forbrug
af pensionsopsparingen
Det senest mulige udbetalingstidspunkt for pensioner
er 15 år efter pensionsudbetalingsalderen, som ligger
fem år før folkepensionsalderen. For personer født før
1.1.1954 er det senest mulige tidpunkt for udbetaling
af pensioner ved det fyldte 75. år.
Længst mulig udskydelse af udbetalingen af ratepen
sion/livrenter og kapitalpension/aldersopsparing har
udover den lave afkastbeskatning en række fordele:
• Udbetales ratepensioner og livrenter, er der risiko for
modregning i pensionstillæg/efterløn

• Medfører udbetalingen en skattepligtig pensionsind
komst på mere end 379.900 kroner (2016-sats), pålæg
ges der udligningsskat, som i 2016 ligger på 4 procent.
I 2020 bortfalder udligningsskatten
• Kreditorbeskyttelse

• Fleksible begunstigelsesmuligheder

• Lav beskatning, kun 40 procent ved dødsfald
(ratepension)

7 vigtige hensyn
Desværre er det ikke så enkelt, som man måske skulle
tro, da tingene kompliceres af en række forhold, man
skal huske at inddrage:
1. Ratepensionsudbetalinger kan med fordel på
begyndes og fordeles over flere end de ti år, der
er minimumsperioden. Strækkes den over læn
gere perioder, kan man eventuelt undgå top
skat/udligningsskat eller modregning i offent
lige ydelser såsom pensionstillæg.

2. Kapitalpension/aldersopsparing modregnes
ikke i offentlige ydelser og kan via delvise
hævninger bruges som syntetisk ratepension.
Bemærk, at kapitalpensioner (ikke aldersopspa
ring) kan ændres til ratepension eller livrente.

3. Livrenter kan også udskydes, men her skal man
vurdere ”væddemålet” med pensionsudbyderen.
Det vil sige, hvor længe man forventer at leve og
eventuelle omkostninger på livrenten til sikring
af de efterladte ved dødsfald. Normalt vil det
være fordelagtigt at starte livrenten før ratepensionen.
4. Et nedsparingslån kræver, at der er en friværdi,
som kan belånes. Bemærk, at belåningsmulig
hederne er mere restriktive for personer, der
er fyldt 60 år – typisk maksimalt 60 procent af
belåningsværdien. Om friværdien bør bruges
før frie midler, er en vurdering af låneomkost
ningerne efter skat sammenholdt med afkastet
af de frie midler efter skat.

5. I frie midler kan man have aktier i en skattefri
beholdning (31.12.2005). Denne beholdning er
skattemæssigt attraktiv at bevare så længe som
muligt.

6. Udbytte fra eget selskab kan alene eller i kombi
nation med udbytte og realiserede kursgevin
ster fra aktier i frie midler udnyttes i forhold til
bundgrænsen for aktieindkomst på 27 procent
(50.600 kroner for ugifte, 101.200 kroner for
gifte – 2016-sats).
7. Selvom investor skal starte sin nedsparing, vil
der typisk være en del af formuen, som stadig
skal placeres med en lang investeringshorisont
(15-25 år), hvilket taler for, at investor i forhold
til den valgte risikoprofil kan have en relativt
høj aktieandel i sine investeringer i begyndelsen
af nedsparingsperioden.

En god nedsparing kræver en plan, og allerede i opspa
ringsfasen kan man bygge fundamentet til denne plan
ved at have sine midler placeret i flere forskellige skatte
miljøer, som både i opsparings- og nedsparingsfasen
sikrer optimale forbrugsmuligheder efter skat.
Planlægningen af den rigtige nedsparing kræver, at
man forholder sig til de behov og ønsker, man har for sin
tilværelse fremadrettet, og kombinerer det med den
valgte investeringsprofil, hvor man optimerer sine frem
tidige forbrugsmuligheder ved at bruge af formuen på
den rigtige måde.
Formuepleje hjælper gerne større investorer med
denne planlægning og optimering.
Formue // 1. kvartal 2016
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Aktieudsving

Om at kende forskel på
korrektioner og krak

?
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Vi har set det ofte de senere år og senest i august-september 2015. Den relativt høje prisfastsættelse
af aktier kombineret med faseskiftene i centralbankernes pengepolitik betyder, at aktiemarkederne
fra tid til anden løber ind i nedture – korrektioner. Formueplejes investeringsstrateg, Henrik Franck,
giver her sin analyse af forskellen på kortvarige nedture og mere langvarige fald.

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

Det er lidt lige som at stå på toppen af en bakke i mere
eller mindre tæt tåge. På aktiemarkederne er det ikke
nemt at forudse, om der venter en blød nedkørsel, der
overstået på et par uger eller måneder, eller om man står
over for en stejl slugt, som det tager flere år at komme
op ad igen.
Det er immervæk opgaven for Formueplejes investe
ringskomité, hvor direktør, partner og investeringsstrateg
Henrik Franck sammen med de øvrige medlemmer hele
tiden vurderer og analyserer op- og nedturene på
finansmarkederne for at beskytte investorernes langsig
tede afkast. Grundlæggende står Henrik Franck og den
øvrige komité hver gang, der er større fald på aktiemarke
derne, over for ét afgørende spørgsmål: Er der tale om en
aktiekorrektion, eller er det starten på et egentligt krak?

Korrektioner
Korrektioner er kendetegnet ved kun at vare nogle uger
eller få måneder, og de er ofte udløst af mere eller
mindre forbigående hændelser som for eksempel Kinas
pludselige devaluering i midten af august og krisen
omkring Grækenland i juni/juli.
Der er altså tale om begivenheder, der samler sig
sammen og pludselig rykker ved opfattelsen af virkelig
heden hos flertallet af markedsdeltagerne. Usikkerheden
sender aktiekurserne ned, og hvis tågen er for tæt, for
stærkes udviklingen. Stemningen i markedet bliver mere
negativ, og villigheden til at købe aktier og påtage sig
risiko mindskes.
Det giver sig udtryk i øgede nedadgående udsving på
markederne, der kan antage selvforstærkende tendenser.
Hvis der er tale om en korrektion, besinder markederne
sig før eller siden. Risikovilligheden vender tilbage, og
aktierne stiger, hvilket godt kan gå meget hurtigt.
”Det er investeringskomitéens opgave hurtigt at
afkode, om et fald er en korrektion eller begyndelsen på et
krak. Vi analyserer derfor altid nøje årsagerne til bevægel

serne på finansmarkeder, både når det går op og ned, for
at kunne tage formuebeskyttende beslutninger. Det, vi
kigger efter, er, om bevægelserne skyldes midlertidig op
blussen af frygt eller overfokusering på enkelte faktorer,
eller om der ligger dybere og mere fundamentale årsager
bag. Der er mange faktorer at holde øje med, men der er
særligt tre, som vi hurtigt kigger på. Den vigtigste er det
aktuelle prisniveau, dernæst stemningen på markedet,
og det tredje er likviditeten,” siger Henrik Franck.

Prisfastsættelsen
Investeringskomitéen holder skarpt øje med det aktuelle
niveau for prisen på aktierne. Det måles gennem flere
forskellige nøgletal som for eksempel afkast på den inve
sterede kapital, cash flow og kurs/indre værdi. Det vig
tigste og mest kendte er dog P/E (Price/Earning), som
angiver prisen på en krones indtjening. Det vil sige pri
sen for at få andel i en akties indtjening. Aktuelt er
niveauet på cirka 15 kroner, hvilket svarer til en prisfast
sættelse, som vil give et langsigtet afkast på cirka 7
procent årligt.
”Vi holder hele tiden øje med den aktuelle prisfastsæt
telse for at kunne vurdere vores aktuelle aktieekspone
ring. Når vi oplever pludselige dyk, er det den aktuelle
pris og vores vurdering af den fremtidige indtjening for
virksomhederne, der er i fokus. Vurderer vi, at prisen
ikke er for høj, og at der ikke er noget, der indikerer et
markant nedadgående skift i den forventede indtjening,
er det en klar indikator for, at dykket kan rubriceres som
en korrektion og ikke et krak,” siger Henrik Franck.
Stemningsindikatorer
Den anden faktor er selve stemningen på markedet. Mar
kedsstemningen eller graden af risikovillighed udgøres
af flere komponenter, men grundlæggende handler det
om at afkode, om skift i risikovilligheden skyldes følelser,
der bakkes op af fakta.
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Direktør, investeringsstrateg og partner Henrik
Franck er medlem af Formueplejes investeringskomité
og har sammen med den øvrige komité ansvaret for
at pleje og beskytte investorernes formuer.
Henrik Franck
Direktør, investeringsstrateg og partner

Vi har de seneste år set, hvordan pludselige stemnings
skift har udløst relativt store midlertidige fald. Senest var
i august, hvor en serie mindre devalueringer af den kine
siske valuta sammen med nedjustering af den kinesiske
vækst skabte frygt for, om vækstkrisen i Kina var større
end forventet, og om landet dermed forsøgte at stimulere
sin vækst ved at bruge devalueringsvåbnet.
”Devalueringerne og nedjusteringen af væksten
spredte frygt i markederne for, at Kinas vækst var i så
store problemer, at landet følte sig nødsaget til at bruge
devalueringsvåbnet mere konsekvent for at stimulere
økonomien. Havde det været tilfældet, kunne det indi
kere noget mere alvorligt, men Formueplejes analyser
viste to ting. For det første var devalueringen efter alt at
dømme et forsøg på, at Kina gerne ville gøre sin valuta
(yuan) klar til, at den kunne komme med i den internati
onale reservevalutakurv, SDR – hvilket rent faktisk skete
den 30. november 2015. For det andet viste analyserne,
at selvom væksten i Kina skulle være faldet fra det nuvæ
rende officielle niveau på cirka 6,5 procent årligt og ned
til måske bare et par procent, ville den realøkonomiske
effekt for den amerikanske og den europæiske økonomi
og dermed virksomhedernes indtjening være meget
lille,” siger Henrik Franck og tilføjer:
”Og derfor fastholdt vi aktieeksponeringen i de blan
dede porteføljer, idet vi vurderede, at aktierne nok skulle
komme igen, og det gjorde de jo også.”
Likviditet
En tredje og mere blød faktor, investeringskomitéen
kigger på, når der sker pludselige større aktiefald, er
hvor store beløb, der handles for på markederne. Hvis
faldene sker under relativt svag omsætning, er det en
indikator for, at den hændelse, der udløste faldet, ikke
deles af et flertal af markedsdeltagerne, og derfor kan
faldene være forbigående. Er der modsat stor omsætning
over en bred kam, gælder det om at være på vagt. For
muepleje er også meget opmærksom på, at likviditeten i
18
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finansmarkederne de seneste år er blevet mindre, hvilket
mudrer billedet. Det skyldes den øgede lovgivningsmæs
sige regulering af især bankerne, som har den virkning,
at bankerne ikke i samme grad som tidligere opererer
som buffer i forhold til markedsbevægelserne. Det bety
der, at volatiliteten – det vil sige udsvingene – bliver kraf
tigere, og det kræver mere tid at sælge ud af store aktieog obligationsposter.
”Vi er meget opmærksomme på denne mindre likvidi
tet, og vi har i vores risikostyring meget stramme krav til
graden af likviditet i porteføljerne for de forskellige akti
ver. Vi kan derfor reagere lynhurtigt i vores gearede por
teføljer, så vi altid holder os inden for de aftalte rammer,”
siger Henrik Franck.
Aktiemarkedet kan ikke forudsige krak
Professionel kapitalforvaltning handler også om at for
søge at se ind i fremtiden, lægge nogle rammer, danne
nogle forventninger og på den baggrund investere for at
opnå det bedst mulige afkast i forhold til risikoen. Det er
velkendt, at aktiemarkedet forsøger at se cirka et halvt år
frem, og hvis der opstår situationer, der rykker ved mar
kedets forventninger, bevæger hele markedet sig enten
op eller ned. Det er derfor indlysende at stille spørgsmå
let: ”Kan aktiemarkedet forudsige recessioner?”
Konklusionen er nej. Henrik Franck henviser til grafen,
der er vist nederst på side 19, og siger:
”Siden slutningen af halvtresserne har aktiemarkedet
haft 21 markante fald, men kun 10 gange har markedet
forudsagt en recession. Det betyder ikke, at aktiemarke
det bare skal ignoreres, men at man skal være meget
varsom med at bruge det som indikator. Der skal flere,
dybere og større analyser til for at drage valide konklu
sioner,” siger Henrik Franck.
Verdensøkonomien har det faktisk godt
Når Henrik Franck og investeringskomitéen vurderede,
at aktiefaldet i august/september var en korrektion og

ikke et varsel om et krak eller et krak i sig selv, skyldtes
det især komitéens grundlæggende positive vurdering
af den aktuelle prisfastsættelse af aktierne og tilstanden i
den globale økonomi – især i Europa og USA.
Henrik Franck påpeger dog, at der er krisestemning
blandt emerging markets-landene. Mange af landene er
negativt påvirket af den lave oliepris, den relativt høje
gæld, de lave og faldende metalråvarepriser og uvillig
heden over for nødvendige reformer. Her er der krise, og
det fortsætter i 2016, men de direkte realøkonomiske
effekter over for Europa og USA er begrænsede. I USA er
væksten på cirka 2,5 procent pæn uden at være pran
gende. Vi ser en solid jobskabelse og en tiltagende vækst
i lønningerne. Den amerikanske centralbank vil i 2016
fortsætte med at sætte renten nænsomt op, hvilket indi
kerer et stærkt fundament for en fortsat fornuftig vækst
på cirka 2,5 procent.
I Europa er de økonomiske rammebetingelser bedre
end tidligere. Lav rente, lave energipriser, svækket euro
over for dollar og pengepolitiske stimulanser fra Den
Europæiske Centralbank betyder, at Europa kan se frem
til en vækst på cirka 1,5 procent i 2016 – og måske
endda højere.

Omsætningsvækst er driveren
”Kigger vi nærmere på prisfastsættelsen af aktier, har vi
de seneste år set, at aktierne er steget, uden at indtjenin
gen helt er fulgt med. Den primære trækhest har været
centralbankernes vækststimulerende pengepolitik med
lave renter og obligationsopkøb i markedet. Med andre
ord er aktierne steget i kurs på forventningen om, at
omsætningen på længere sigt skal stige og dermed
trække indtjeningen. Det er det, vi kalder multipeleks
pansion – altså stigning i aktiekursen på forventet efter
bevilling. Indtjeningen er dog også steget, men her er det
vigtigt at se på kilden til indtjeningen, som primært er
kommet som følge af besparelser og effektiviseringer.
Det er Formueplejes klare vurdering, at fortsatte stignin
ger i aktiekurserne i 2016 skal komme fra toplinjen. Det
vil sige øget omsætning som følge af øget efterspørgsel,”
siger Henrik Franck.
Han tilføjer, at Formuepleje i 2016 forventer mindst
én større korrektion, som vi så i august/september, men
at globale aktier målt i danske kroner efter alt at dømme
vil stige mindst 10 procent. Den langsigtede investor bør
derfor være tålmodig og ikke på i panik, hvis der kom
mer nogle bump på vejen.

KAN AKTIEMARKEDET FORUDSIGE RECESSIONER?

S&P 500 vs langsigtet trend
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Grafikken viser, at der siden slutningen af fyrrerne har været ti kortere eller længere perioder med recessioner. Hver gang har aktiemarkedet
forudset recessionen. Men 11 gange ud af de i 21 gange har aktiemarkedet taget fejl – aktiefaldene har ikke være en indikator for efterfølgende
recession. Med andre ord: Større fald på aktiemarkedet kan ikke bruges til at forudsige en recession. Det kræver supplerende og dybere analyser.
Kilder: Bloomberg og Formuepleje
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Centralbankpolitik bliver
afgørende for
aktieafkastet i 2016
Den amerikanske centralbank er efter næsten 10 år forsigtigt begyndt at
hæve renten, mens flertallet af centralbanker verden over stadig har
rekordlave renter. Den globale vækst ført an af USA og Europa er i fremgang,
og dette opsving skal i 2016 for alvor trække de driftsmæssige resultater
og dermed også aktieafkastet.
Af Otto Friedrichsen, aktiestrateg, Formuepleje // otto.friedrichsen@formuepleje.dk // Twitter: @O2friedrichsen

Da jeg for et år siden skrev om aktiestrategien for 2015,
introducerede jeg tesen omkring det igangværende
globale regimeskifte og de direkte påvirkninger i forhold
til blandt andet aktier. I år er figuren mindst lige så
relevant i forhold til hvor, hvordan og i hvilket omfang
vi i 2016 kan forvente et fornuftigt aktieafkast, idet
der i bund og grund ikke er ændret i økonomiernes
indbyrdes forhold.
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Kilde: BoAML og Formuepleje
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Mest negative scenarie

De fire kvadranter repræsenterer en konjunkturcykels
fire stadier eller regimer. De globale økonomier har
bevæget sig fra den orange kvadrant mod et miljø med
stigende indtjening i virksomhederne primært som
følge af omkostningstilpasninger og effektiviseringer
samt fortsat faldende renter, som vi ser i den mørke
grønne kvadrant.
USA derimod er gået skridtet videre, primært fordi
landet som det første lancerede ekstraordinære penge
politiske stimulansprogrammer i forsøget på at vække
økonomien til live efter finanskrisen. Tiltagene har bevir
ket, at USA befinder sig i den fase, hvor man nu fører en
kontraktiv pengepolitik med fortsat stigende indtjening i
virksomhederne (eksklusiv oliepriseffekt på energisek
toren) trukket af efterspørgsel og omsætning. Det place
rer USA i den lysegrønne kvadrant.
Den primære udfordring i forhold til pengepolitik er,
at verden i højere grad end tidligere udvikler sig asyn
kront: USA fører en kontraktiv pengepolitik og hæver
renten, mens Europa og Japan fører en ekspansiv penge
politik og sænker renten og/eller stimulerer økonomien
gennem opkøb af obligationer i markedet.
Der er ingen tegn på, at dette ændres foreløbigt,
og USA befinder sig således som nævnt i den lysegrønne kvadrant, mens de øvrige toneangivende økono
>>
mier – EU og Japan – befinder sig i den mørkegrønne
kvadrant.

Tiltagene i USA har bevirket, at man befinder sig i den fase,
hvor man nu fører en kontraktiv pengepolitik med fortsat
stigende indtjening i virksomhederne.
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Globale udfordringer baggrund
for valutaændringer
Forskelle mellem stadierne i regimemodellen synliggøres
blandt andet gennem valutaforhold. USA har været
udfordret af, at man som økonomi har været længst
fremme i modellen, hvilket tydeligst ses i den eksport
orienterede amerikanske økonomi.
Bedring i specielt den indenlandske amerikanske øko
nomi og en deraf tiltagende forventning omkring rente
stigninger har bevirket en kraftig styrkelse af dollaren
over for stort set alle andre valutaer. Således er den
handelsvægtede dollar styrket med 10 procent i 2015.
Udfordringen med en styrket dollar er tydelig. Vi ser
den både i forhold til de amerikanske selskaber og her
under store dele af den eksportorienterede fremstillings
sektor, men også i forhold til inflation, hvor importpriser
generelt har været under stort pres.
For den amerikanske centralbank er dette en af de
væsentligste udfordringer i forhold til at hæve renten, da
en stigning kan medføre yderligere dollarstyrkelse, hvilket
igen vil ramme dele af den amerikanske økonomi negativt.
Valutaspillet kører
Europa og Japan nyder omvendt godt af en styrket dollar.
Eksportørerne i disse områder får lettere ved at afsætte
varer til blandt andet USA, og hen over efteråret svæk
kede Europa euroen yderligere over for dollaren ved at
kommunikere en mulig udvidelse af det allerede eksiste
rende pengepolitiske stimulansprogram. I offentligt regi
er man meget påpasselig med at bruge ordet ”valutakrig”,
men udviklingen i de respektive landes valutaer er afgø
rende i et miljø, hvor alle gerne vil eksportere, men hvor
ganske få kan holde til at importere.
Denne problematik blev meget tydelig i midten af
august, da den kinesiske centralbank devaluerede yua
nen med knap 3 procent over for amerikanske dollar,
som den ellers har kørt fastkurs mod længe. Devaluerin
gen synliggjorde den underliggende gældsudfordring i
Kina og andre Emerging Markets, hvilket fik aktiemarke
derne over hele verden til at falde kraftigt og skabte
bekymringer om en kraftigere nedgang i den kinesiske
vækst end tidligere forventet samt en konvertering
af dollargæld.
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Aktier kan falde i værdi
Et vigtigt element i etableringen af et nyt regime i USA har
været den amerikanske centralbanks afvikling af opkøb i
stats- og realkreditmarkedet. Derudover har den seneste
rentestigning for alvor fremhævet divergensen mellem
eksempelvis amerikansk og europæisk pengepolitik.
Ændringen i den amerikanske pengepolitik har haft
en vigtig implikation på det amerikanske aktiemarked,
nemlig den, at risikomønstret på aktier er gået mod en
normalisering. Fra 2012 og frem til efteråret 2014, hvor
de månedlige obligationsopkøb ophørte, er det tydeligt,
at risikobilledet for amerikanske aktier har ændret
karakter, nu hvor centralbankens beskyttende hånd
under obligations- og aktiemarkedet er væk. Derudover
forstærkes markedsvolatiliteten af de regulative indgreb,
der har lagt restriktioner på bankernes egen beholdning
af forskellige aktivklasser.
Sagt forsimplet fremgår prisen ved at afdække sig mod
aktiekursfald i figuren på side 23. Den sorte linje viser pri
sen her og nu, som ofte bevæger sig meget kraftigt i for
hold til stemningen i aktiemarkederne. De øvrige angiver
priser på afdækning på tre, seks og ni måneders horisont.
Ved en normal risikostruktur vil prisen på beskyttelse
mod aktiekursfald på længere sigt typisk være højere
end på kort sigt. Når aktiemarkedet går i panik, sker
det modsatte, og prisen på kort risiko bliver dyrere end
lang risiko. Det svarer til, at man vil købe en brandforsik
ring, når huset allerede står i flammer.
Indtil efteråret 2014 har eksempler på disse inverte
ringer været forholdsvis sjældne, men efter afviklingen
af den amerikanske centralbanks tredje obligationsop
købsprogram, som derved fjernede stimuliene til aktieog obligationsmarkedet, har vi set langt flere tilfælde
end tidligere.
Med en værdiansættelse af aktier, der er tæt på en fair
prisfastsættelse, en amerikansk centralbank, der hæver
renten, og globale udfordringer som afgørende temaer i
aktiemarkedet må man som aktieinvestor i 2016 indstille
sig på, at risikostrukturen på aktier igen vil bevæge
sig mod det normale. Det vil sige, at prisen på længere
afdækning vil være højere end for kort, inverteringer vil
være hyppigere, end hvor vi kommer fra, og at aktier i
perioder kan falde i værdi.

INVERTERING AF RISIKO
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Nøglen til aktiekursstigninger ligger
hos den amerikanske centralbank
Et af de gennemgående temaer for 2016 vil blive, hvor
meget den amerikanske centralbank kommer til at
hæve renten.
Set i et historisk perspektiv har det amerikanske ren
teniveau stor betydning for det forventede aktieafkast,
og vi har tidligere foretaget analyser af det forventede
historiske afkast, når en ny kontraktiv rentecykel blev
startet. Disse analyser har vist, at aktier generelt har
kunnet stige til et niveau, der har afspejlet indtjenings
væksten, således at værdiansættelsesmultiplen har
været uændret til faldende (Stigende renter stopper
ikke nødvendigvis aktiefesten, FORMUE 04//2013).
Udfordringen for aktier har historisk været markante
skifte i renteniveauet, hvor usikkerhed i inflationsudvik
lingen samt varigheden af den aktuelle konjunkturcykel
har lagt pres på aktier over en længere periode. Indtje
ningsvæksten vil blive begunstiget af en fortsat lav olie
pris samtidig med, at den negative indtjeningseffekt i
sektoren over året som følge af den faldende oliepris i
2015 vil aftage.
Derudover vil mindre modvind fra den amerikanske
finanspolitik, og det fortsatte makroøkonomiske momen
tum understøtte indtjeningen. Den amerikanske central
bank er selvfølgelig meget opmærksom på udfordringerne
ved at hæve renten kraftigt over en kort periode – ikke
kun i USA, men også i Emerging Markets. Derfor har ban
ken gentagne gange tydeligt kommunikeret, at man ville
være henholdende i bestræbelserne på at fuldføre central
bankens mandat: Maksimal beskæftigelse, stabile priser
(inflation) og moderat langsigtet renteniveau.

Figuren på side 24 viser sammenhængen mellem
arbejdsløshed og inflationsniveauet i USA siden 1960.
Sammenhængen blev første gang beskrevet af William
Phillips i 1958, og modellen viser, at der over tid er en
sammenhæng mellem niveauet i arbejdsløshed og
niveauet i inflation. I takt med, at arbejdsløsheden falder,
er der en tendens til, at inflationen i samfundet tiltager
og omvendt. Sammenhængen virker intuitiv, eftersom
lavere arbejdsløshed alt andet lige øger arbejdstagers
forhandlingsposition med hensyn til højere løn og
omvendt. Over længere perioder er sammenhængen dog
tvivlsom, samtidig med at det nuværende inflationsmiljø
udfordrer sammenhængen. Dette vil dog ikke her være
genstand for yderligere diskussion. Siden finanskrisen er
arbejdsløsheden i USA faldet fra cirka 10 procent til et
niveau lige over 5 procent i september 2015. Det mar
kante fald er blandt andet sket på baggrund af de massive
pengepolitiske hjælpepakker, som den amerikanske
centralbank har lanceret – senest i 2012. Med udløbet
af den seneste hjælpepakke i 2014 har mysteriet været,
hvordan amerikansk arbejdsløshed fortsat har kunnet
falde uden tegn på tiltagende inflation eller markant løn
inflation. Af samme grund har det heller ikke været nød
vendigt at hæve den amerikanske rente, idet arbejdsløs
heden ikke medførte et stigende inflationspres.
Phillips-kurven: Død eller levende?
Som sagt er der delte meninger om Phillips-kurven og
dens validitet i et nutidigt pengepolitisk miljø. Chefen
for den amerikanske centralbank, Janet Yellen, har dog
klart meldt ud, at hun fortsat mener, at sammenhængen
er intakt.
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“A labor market moving toward full employment
is one that historically has generated upward
pressure on inflation. So that bolsters my confidence
in inflation.”
Janet Yellen, september 2015

I takt med, at arbejdsløsheden fortsat forventes at falde
gradvist, og den underliggende amerikanske økonomi
forbedres, må vi derfor alt andet lige forvente et stigende
inflationspres, der vil kræve en række rentestigninger i
2016. Markedet forventer allerede to. Sker det som
ventet med en forholdsvis begrænset stigningstakt, bør
miljøet for aktier være gunstigt. Det skyldes, at prisfast
sættelsen af aktierne allerede nu har taget højde for stig
ningen, og at selskabernes indtjeningsvækst gennem
omsætning dermed kan fortsætte. Hastigheden for aktie
kursstigningerne vil dog fortsat være begrænset. Der vil

endda være plads til en lidt højere udvikling i lønnin
gerne, end der forventes i markedet, idet det i første
omgang vil påvirke virksomhedernes indtjening positivt,
eftersom det vil øge det amerikanske privatforbrug med
mere end lønudviklingen. Ser vi derimod en kraftig
accelererende løninflation, der i højere grad matcher den
historiske sammenhæng i forhold til arbejdsløshedsni
veauet, vil det i 2016 afgjort kræve en kraftigere reaktion
fra den amerikanske centralbank med hensyn til at hæve
renten. I dette scenarie vil virksomhederne først og frem
mest opleve en væsentlig marginforringelse grundet et

PHILLIPSKURVE – SAMMENHÆNG MELLEM ARBEJDSLØSHED OG INFLATION (USA 1960-2015)
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højere lønomkostningsniveau og derigennem pres på
indtjeningen. For det andet vil det tvinge den ameri
kanske centralbank til at hæve renten hurtigere, end
hvad markedet i øjeblikket forventer, og det vil være en
væsentlig udfordring i forhold til at opretholde et attrak
tivt aktieafkast i 2016. Vi forventer dog ikke en meget
høj vækst i lønstigningstakten, selvom risikobilledet
nok er til en lidt højere vækst, end markedet forventer.

Inflation, arbejdsløshed og sammenhængen
med det historiske aktieafkast
Phillips-kurven fokuserer som sagt på sammenhængen
mellem arbejdsløshed og inflation. Nederst i figuren
side 24 fremgår de historiske etårige aktieafkast for det
brede amerikanske indeks, S&P500, for givne arbejds
løshedsintervaller.
Flere interessante forhold understøtter vores samlede
syn på aktiemarkederne i 2016, både hvad angår poten
tiale og retning. En af tendenserne er, at middelværdien
for det årlige afkast på S&P500 falder i takt med, at
niveauet for arbejdsløsheden falder. Eksempelvis ligger
middelværdien for det årlige afkast på 16,3 procent ved
en arbejdsløshed fra 9 til og med 10 procent. Det vil sige,
at man i alle perioder siden 1960, hvor arbejdsløsheden
har ligget i netop dette interval, det efterfølgende år i gen
nemsnit har kunnet forvente 16,3 procent i afkast. I inter
vallet fra 3 til og med 4 procent i arbejdsløshed ligger
middelværdien omvendt på -3,0 procent.
Dette understøttes af vores holdning omkring det
driftsmæssige opsving kombineret med begrænset plads
til multipel ekspansion, når centralbanken skal reagere
kontraktivt på stigende inflation forårsaget af blandt an
det faldende arbejdsløshed. En anden vigtig pointe, som
også fremgår nederst i figuren på side 24, er de årlige
afkastspredninger omkring middelværdien. Denne
spredning er det, man også betegner som risiko. De indi
viduelle blå punkter inden for hvert arbejdsløshedsinter
val viser det efterfølgende års afkast. Eksempelvis frem
går det, at i det nuværende arbejdsløshedsinterval fra 5
til og med 6 procent ligger det højeste årlige afkast, der i
S&P500-indekset er opnået det efterfølgende år, på 49,1
procent, mens det laveste årlige afkast har været -44,8
procent (middelværdi 10,7 procent).
Set over arbejdsløshedsintervallerne er der en ten
dens til, at risikoen netop er stigende i takt med faldende
arbejdsløshed. Kort sagt tyder denne historik på, at
aktieinvestorer fremover bør forberede sig på lavere
aktieafkast og højere risiko, når arbejdsløsheden falder.
Forvent fortsat lavere afkast
Trods de mange holdninger omkring sammenhængen
mellem arbejdsløshed og inflation har Janet Yellen som
nævnt ved gentagnende lejligheder – senest september
2015 – givet udtryk for, at hun ser sammenhængen som

holdbar. Derfor bliver netop forholdet mellem arbejds
løshed og inflation afgørende for, hvordan den amerikan
ske centralbank i 2016 kommer til at agere i forhold til
renten. Af samme grund er det også et af de helt centrale
punkter, man som aktieinvestor bør forholde sig til.
Når vi ser på det driftsmæssige opsving, vil 2016 på
mange måder minde om 2015. Der vil være begrænset
vækst, men efterspørgslen vil fortsat drive selskabernes
omsætning og derigennem generere indtjeningsvækst.
Overgangen fra makroøkonomien til virksomhedernes
indtjening vil dog fortsat ske langsomt.
Overskudsgraden for amerikanske virksomheder er
høj og levner begrænset plads til fortsatte forbedringer.
I Europa er situationen bedre, om end man her har andre
strukturelle udfordringer på margin-niveau sammenlig
net med USA. Europa og Japan med flere vil også i 2016
være afhængige af stimulansprogrammer i forsøget på
at vække de respektive økonomier. Kombineret med en
kontraktiv amerikansk pengepolitik er programmerne
tydelige tegn på det asynkrone globale opsving, hvor
residualen mellem økonomierne – valutaerne – får
afgørende indflydelse på aktieafkastet.

Normalisering af risikobilledet
Risikobilledet på amerikanske aktier ændrede sig tilbage
i efteråret 2014, og fremadrettet må man som aktieinves
tor forholde sig til en normalisering i risikoprofilen og
regne med, at periodiske aktiekursfald igen bliver en del
af hverdagen.
Ser vi frem mod 2016 er et de væsentligste risiko
elementer for aktier, at den amerikanske centralbank
finder det nødvendigt at hæve renten mere end de knap to
gange, som markedet i øjeblikket regner med. Dette ville
kunne blive tilfældet, hvis vi igen begynder at se en sam
menhæng mellem arbejdsløshed og inflation som i figuren
på side 24 samt aftagende deflationseffekter fra energi
sektoren. Situationen i Kina kombineret med mængden af
dollargæld uden for USA kan i værste fald give betydelige
udfordringer for blandt andet aktiemarkedet.
Formuepleje forventer, at det driftsmæssige opsving
fortsætter, og at det over tid vil forplante sig til de øvrige
økonomier uden for USA. Det globale aktieafkast forven
tes at ligge på mellem 5 og 10 procent målt i dollar, og
dertil kan man som dansk investor lægge udviklingen
i den amerikanske dollar, hvilket bringer det samlede
forventede aktieafkast op på mindst 10 procent målt
danske kroner.
Det amerikanske aktiemarked vil primært være truk
ket af indtjening, mens blandt andre Europa og Japan i
højere grad fortsat vil trækkes af stimuli. Værdiansættel
sen af aktier samt drivkræfterne på det globale aktiemar
ked gør, at man som aktieinvestor bør indstille sig på
lavere aktieafkast og perioder med væsentligt højere
volatilitet sammenlignet med de seneste fire år.
Formue // 1. kvartal 2016
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Prisen på penge:
Sådan får man penge
for at låne

Formueplejes gearede foreninger låner cirka 25 milliarder kroner på vegne
af investorerne. Det har undret mange, at Formuepleje kan låne så mange penge
på en måde, så investorerne faktisk tjener på det. Kan det blive ved?
Af René Rømer, CFA, senior kapitalforvalter, Formuepleje // rene.roemer@formuepleje.dk

På Formueplejedagene i efteråret 2015 holdt jeg et ind
læg om obligationsafkastene i Formueplejeforeningerne.
I den forbindelse nævnte jeg, at vi fortsat låner til under
0 procent i de foreninger, der anvender lånefinansiering.
Altså, at foreningerne får penge for at låne penge – eller
med andre ord, at prisen på penge er negativ, og at dette
vel at mærke er efter alle omkostninger såsom gebyrer
og bidragssatser.
Da vi første gang præsenterede dette på en Formue
plejedag tilbage i 2012, var det usædvanligt at kunne
låne på den måde. Siden har Formueplejeforeningerne
stort set uafbrudt fået penge for at låne, og derfor er det
ikke længere noget, vi tænker over. Sådan er det bare.
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Af samme grund forklarede jeg heller ikke årsagen til de
negative renter på scenen på Formueplejedagene i efter
året. Det vil jeg gøre nu.

Ren Ebberød Bank
Når man tænker over det, er det faktisk en fantastisk ting,
at prisen på penge er negativ. At man får penge for at låne
penge, og det affødte da også et spørgsmål fra salen:
”Hvem er det, I låner af? Hvem er det, der betaler for
at låne penge ud? Er det Ebberød Bank?”
Selv om spørgsmålet tydeligvis blev stillet iblandet
en høj grad af humor, var meningen alvorlig nok:
Hvordan kan Formueplejeforeningerne låne til under

Danske banker har 120 milliarder kroner stående til
-0,75 procent i Nationalbanken. At de vælger at låne penge
til Formueplejes foreninger til en rente lige under nul,
er faktisk sund fornuft

FOTO: Danmarks Nationalbank

0 procent, og – endnu vigtigere – er det virkelig noget,
der kan fortsætte?
Spørgsmålet var helt sikkert et af de bedre og fortje
ner derfor et lidt dybere svar, end der kunne gives på to
minutter fra scenen i Mogens Dahls koncertsal.

Størrelsen betyder noget
Lad det være sagt med det samme. Størrelsen betyder
noget, når man skal låne penge. Når man som Formue
plejeforeningerne under ét låner på den høje side af 25
milliarder kroner, får man bedre betingelser. Sådan er
verden bare skruet sammen.
Samtidig kan Formueplejeforeningerne stille danske
realkreditobligationer som sikkerhed bag lånene, hvilket
behager bankerne, da dansk realkredit betragtes som det
allermest sikre – undtaget enkelte statsobligationer. At
bankerne gør det skyldes, at dansk realkredit fortsat har
det mest sikre stempel (AAA) fra de internationale rating-

bureauer. Så Formueplejeforeningernes samlede størrelse
og deres investeringer i danske realkreditobligationer gør,
at vi kan låne billigere end de fleste andre. Men det for
klarer ikke, hvorfor der findes banker, der er villige til at
betale for at låne ud til os.

Hvad er alternativet?
Bankernes motiv er naturligvis at tjene flere penge, og
hvis det ikke kunne betale sig for dem at låne ud til nega
tive renter, gjorde de det heller ikke. For at forstå, hvor
for det kan betale sig at låne ud til negative renter, skal
man kigge på bankernes alternative brug af de penge,
Formueplejeforeningerne låner. Pengene har de nemlig
allerede. Dem låner de af kunderne i banken, hver gang
disse sætter penge ind på en konto. Ud over at låne pen
gene videre ud, har banken groft sagt kun to valgmulig
heder med hensyn til, hvad de skal gøre med de indlån,
der står på kundernes konti.
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Pest eller kolera
Enten kan de have dem liggende kontant i bankens boks,
hvilket både ville være praktisk umuligt, da der slet ikke
findes så mange penge i omløb (det drejer sig om rigtig
mange milliarder i de største danske banker), og ufor
holdsmæssigt dyrt, da der både ville skulle betales
massive forsikringspræmier og store omkostninger
til sikkerhed.
Eller også – og dette er reelt bankernes eneste mulig
hed – kan pengene placeres hos Nationalbanken, hvilket
altovervejende sker elektronisk. Det vil sige, at så længe
der er flere indlån end udlån, er bankernes alternativ
til at låne pengene ud til Formueplejeforeningerne at
placere dem i Nationalbanken.
Dette sker til renter, som fastsættes af Nationalban
ken, se figuren nederst. Hver bank får tildelt et vist beløb
til foliorente, mens resten ifølge reglerne nødvendigvis
skal placeres til indskudsbevisrente.
Hvor disse renter ligger, og hvor meget, der må place
res til foliorenten, er i praksis det, Nationalbanken bru
ger til at styre renteniveauet i Danmark. Ved udgangen
af oktober 2015 var der placeret 120 milliarder kroner
til indskudsbevisrenten på -0,75 procent, hvilket derfor
udgør bankernes alternativomkostning sammenlignet
med at låne ud til Formueplejeforeningerne. At vi i
Formueplejeforeningerne ikke kan komme helt ned på
-0,75 procent i lånerente skyldes især, at selv danske
realkreditobligationer ikke er lige så sikre som et ind
skud hos Danmarks Nationalbank.

Skævheder udnyttes
At låne danske kroner af en dansk bank er dog ikke vores
eneste alternativ. En anden måde at låne på er ved at
låne i euro og samtidig aftale, hvilken kurs vi skal købe
disse euro tilbage til, når lånet udløber. Bemærk, at dette
ikke indebærer en øget valutarisiko, da antallet af danske
kroner, der bruges til at tilbagebetale lånet, bliver aftalt
ved lånets indgåelse.
NATIONALBANKENS RENTER
Procent
0,4

Indskudsbevis-rente

0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
2012
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Kilde: Danmarks Nationalbank
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Folio-rente

Intuitivt lyder dette som ét skridt frem og ét tilbage,
hvilket det teoretisk også burde være. Men på grund af,
at danske virksomheder og danske pensionskasser ejer
mange udenlandske aktiver, er efterspørgslen efter at
købe danske kroner og sælge euro på fremtidige datoer
meget større end udbuddet.
Der er derfor opstået en slags skævhed i markedet,
hvor ovennævnte skridt frem og tilbage i perioder rent
faktisk har kunnet sænke vores låneomkostninger
betragteligt. Men altså uden, at vi påtager os yderligere
valutarisiko.
Det kan virke en smule indviklet, men pointen er, at vi
ikke låner af Ebberød Bank, men derimod af landets og
Skandinaviens største banker. De opfører sig både forret
ningsmæssigt sundt og rationelt, når Formueplejefor
eningerne får penge for at låne penge.

Fastkurspolitikken ligger fast
Det mest interessante for investorerne i Formuepleje
foreningerne er selvfølgelig ikke, at bankerne i dag har
lyst til at låne ud til negative renter. Det er, om de også
har lyst til det i morgen, om en måned og om et år.
Det er klart min forventning, at svaret på alle tre hori
sonter er positivt. Den danske pengepolitik bliver i høj
grad fortsat dikteret af pengepolitikken i euroområdet,
og det skyldes, at Nationalbanken primært bruger renten
til at sikre, at kronen ligger omkring 7,46 for en euro.
En iøjnefaldende undtagelse var ”kronekrisen” i
januar og februar 2015, hvor der var en regulær flugt til
danske kroner, hvorfor Nationalbanken solgte over 250
milliarder danske kroner for at svække kronen. Disse
kroner har Nationalbanken i dag stort set købt tilbage.
Så når Den Europæiske Centralbank sænkede sin ind
skudsrente, som den gjorde den 3. december sidste år,
betyder det, at den danske nationalbank snarere vil
sænke end hæve sine renter. Og som grafikken ved siden
af viser, betyder det, at bankernes alternativer til at låne
ud til Formueplejeforeningerne fortsat vil være ind
skudsbevisrenten på -0,75 procent.
Jeg forventer derfor, at det lave renteniveau i Europa
og dermed også Danmark vil forblive lavt i lang tid frem
over. Investorerne hos Formuepleje vil derfor sandsyn
ligvis også i fremtiden kunne nyde godt af muligheden
for at få penge for at låne penge.

JA, vi har leveret
*
13%
i afkast om året i 27 år
Formuepleje Safe har siden 1988 leveret et gennemsnitligt
årligt afkast på 13,0 procent. Til sammenligning har verdensmarkedsindekset
leveret 7,0 procent i årligt gennemsnit.*
27 års kursudvikling for Formuepleje Safe og verdensaktieindekset
3.500

Safe, 2.816%

1.750
Globale Aktier, 568%
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Kan du se forskellen?
I Formuepleje vil vi kun lave investeringer, som skaber
værdi for dig. Derfor har medarbejdere og stiftere
af Formuepleje investeret et trecifret millionbeløb
i Formueplejeforeningerne. En væsentlig del af
Formueplejes indtægter er baseret på resultathonorar.

Det sikrer sammenfaldende interesser med investor
erne i at skabe et attraktivt langsigtet afkast.
Formuepleje har heller ingen indtægter fra handel
med værdipapirer, for hurtig og hyppig handel gør
kun afkastet lavere. Læs mere på formuepleje.dk

* Målt over perioden 1/5-1988 til 2/12-2015 har Formuepleje Safe leveret et årligt gennemsnitligt afkast på 13,0 procent. MSCI World AC NDR i
DKK har i samme periode leveret 7,0 procent i årligt gennemsnitligt afkast. Historiske afkast er ikke garanti for fremtidige afkast, og de anførte
oplysninger kan ikke betragtes som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir.
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Virksomhedsobligationer
kræver skarpt syn i 2016
Klaus Blaabjerg
Chefporteføljemanager

Udsigterne for afkast på investering i High Yield- og Emerging Marketvirksomhedsobligationer i 2016 er generelt gode. Dog har det sjældent
været vigtigere at udvælge lige præcis de rigtige obligationer, der kan
levere det bedst mulige afkast i forhold til risikoen.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Chefen for Formueplejes virksomhedsobligationsteam,
Klaus Blaabjerg, trækker sin notesbog til sig og tegner en
lille tabel med nogle få ord.
”Det er det overordnede billede, når vi prioriterer
udvælgelsen af de enkelte virksomhedsobligationer. Den
sker både ud fra de helt overordnede makroøkonomiske
forhold og de selskabsspecifikke mikroøkonomiske
forhold,” siger han.
Makroøkonomi

Mikroøkonomi

1. Europa

1. Emerging Markets

2. USA

2. Europa

3. Emerging Markets

3. USA

Klaus Blaabjerg forklarer, at tabellen skal forstås på den
måde, at helt overordnet set så er de makroøkonomiske
forhold i 2016 mest attraktive for europæiske virksom
hedsobligationer som følge af den vækststimulerende
pengepolitik, Den Europæiske Centralbank fører med
lave renter og svækkelse af euroen til gavn for eksporten.
Dernæst kommer USA, hvor udviklingen generelt er
god med et forventet vækstniveau på cirka 2,5 procent
i 2016, men hvor de forventede rentestigninger fra
den amerikanske centralbank medfører stigende dollar
og dermed udfordringer for amerikanske eksportvirk
somheder. Til gengæld er den indenlandske efterspørgsel
i USA god som følge af høj beskæftigelse og lave energi
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priser. Problemerne er størst de på brogede Emerging
Markets, hvor lave olie- og råvarepriser, manglende
reformer, Kinas vækstopbremsning og flere af landenes
og virksomhedernes gæld i dollar skaber problemer i
forhold til vækst og beskæftigelse.
De mikroøkonomiske forhold omhandler virksom
hedernes adfærd. Her scorer mange virksomheder fra
Emerging Markets til gengæld højt, fordi de er fokuse
rede på at nedbringe gæld, hvilket for eksempel kommer
til udtryk ved hyppige tilbagekøb af obligationer i marke
det. De amerikanske virksomheder er de mindst attrak
tive i denne sammenhæng, da de i stor udstrækning for
søger at gøre deres aktionærer tilfredse gennem aktie
tilbagekøb og store dividender. Tiltag, som svækker
virksomhedernes kreditkvalitet.
Selektivitet er kodeordet
Kreditteamet bruger denne top-bund tilgang til at lægge
viften af muligheder frem, når de søger efter attraktive
virksomhedsobligationer, men der, hvor Formueplejes
kreditteam for alvor bidrager med deres ekspertise, er i
udvælgelsen af de enkelte virksomhedsobligationer.
Her er indgangsvinklen for eksempel den, at hvor
netop Emerging Markets generelt er mest problematisk i
forhold til makroøkonomi, så er det også her, at den om
hyggeligt udvalgte investering i en god virksomhedsobli
gation kan skabe ekstra godt merafkast. Som eksempel
nævner Klaus Blaabjerg Brasilien. Landet er i dyb krise,

>>

De makroøkonomiske forhold i 2016 er mest attraktive for
europæiske virksomhedsobligationer som følge af den vækst
stimulerende pengepolitik, Den Europæiske Centralbank fører
med lave renter og svækkelse af euroen til gavn for eksporten.
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men der er til trods store solide eksportorienterede
virksomheder, som nyder godt af den faldende brasili
anske valuta.
”Det kan for eksempel være en brasiliansk kødprodu
cent med lav gæld og eksport til USA og Europa, som har
en stærk indtjening, fordi den brasilianske valuta (real,
red.) er svag, og kødet afregnes i udenlandsk valuta.
Kødproducenten har omkostninger i real og indtægter i
udenlandsk valuta. Det er et godt fundament, og det er
den type virksomheder på Emerging Markets, vi godt
kan lide,” siger Klaus Blaabjerg.

Europa ser mest interessant ud i 2016
Selvom der er mange guldklumper blandt virksomhed
erne på Emerging Markets, er det dog europæiske virk
somhedsobligationer, som kreditteamet inden for High
Yield-segmentet er mest varme på. Det skyldes den eks
pansive og vækststimulerende pengepolitik fra ECB, der
skaber gode rammer for virksomhederne. Risikoen for
konkurs er lav, og der er vækstmedvind for både inden
landsk orienterede virksomheder og eksportvirksom
heder. Helt særligt har teamet fokus på hel- eller halv
offentlige forsyningsselskaber, hvor afkastpotentialet i
2016 ser ekstra attraktivt ud. Det skyldes Den Europæi
ske Centralbanks opkøb af obligationer, hvor banken har
mulighed for at købe op i netop virksomhedsobligationer
udstedt af offentlige forsyningsselskaber som eksempel
vis det franske energiselskab EDF.
”Den effektive rente på nogle af EDF’s obligationer
er aktuelt på cirka 6 procent. Dette er meget højt set i
lyset af, at EDF har en høj kreditvurdering, og at obliga
tioner kan tænkes at blive omfattet af ECB’s opkøbspro
gram, hvilket vil sende kursen markant op,” fortæller
Klaus Blaabjerg og bekræfter, at der er købt godt ind til
porteføljerne.
USA kræver omhyggelig udvælgelse
Kigger vi mod USA, er rammebetingelserne for økono
mien god, men inden for virksomhedsobligationer på
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verdens største marked er vilkårene for obligations
ejerne ikke specielt favorable. Det skyldes virksomhed
ernes fokus på at belønne aktionærerne i stedet for obli
gationsejerne. De amerikanske virksomheder er meget
optaget af at tækkes deres aktionærer gennem udbeta
ling af store udbytter og aktietilbagekøb. Det betyder, at
ejerne af obligationer bliver forfordelt i forhold til udlod
ningen af virksomhedens indtjening. Virksomhedernes
politik for fordelingen af kapital mellem ejerne (aktio
nærerne) og kreditorerne (obligationsejerne) er et
vigtigt fokus for kreditteamet. Det betyder, at teamet
altid vil foretrække virksomheder, som også tilgodeser
kreditorerne.
”I USA er der mere fokus på aktionærerne. Det bety
der, at vi nøje skal undersøge ledelsens historik og finan
sielle mål, inden vi investerer. Der er bestemt gode inve
steringsmuligheder i amerikanske virksomheder, men i
øjeblikket har de et stærkere fokus på at belønne ejerne
fremfor kreditorerne. Det stiller høje krav til udvælgel
sen,” siger Klaus Blaabjerg.
Vigtige temaer i 2016
Når kreditteamet kigger ind i 2016, er der nogle gene
relle temaer, der foruden det makro- og mikroøkono
miske præger finansmarkederne og i særlig grad virk
somhedsobligationer. Det er olie, det er råvarer – især
metaller – og det er den finansielle regulering.

Olien
Porteføljerne er aktuelt undervægtet i obligationer ud
stedt af virksomheder, som har deres indtjening inden
for olieindustrien, oplyser Klaus Blaabjerg.
”Det skyldes, at selskabernes indtjening er faldet mar
kant det seneste halvandet år i takt med det store nedad
gående skifte i olieprisen. Det har givet udfordringer for
alle olierelaterede selskaber, hvor risikoen for konkurser
er steget,” siger Klaus Blaabjerg og fortsætter:
”Men når det er sagt, så er det også her, at det meget
hurtigt kan vende, og muligheden for ekstra afkast kan

vise sig. Hvis olieprisen begynder at nærme sig niveauet
omkring 55 dollar for en tønde, vurderer vi, at indtjeningen i flere af de pressede selskaber vil vende. Det kan
give pludselige kursstigninger for obligationer, så det
holder vi nøje øje med, og vi er klar til at investere, hvis
prisen på olie retter sig,” siger Klaus Blaabjerg.

Råvarer
Inden for metalliske råvarer er der de senere år sket
markante prisfald som følge af både et øget udbud og en
mindre efterspørgsel. Ligesom for olierelaterede virksom
hedsobligationer er det en sektor, der har investeret
meget, og hvor der har været mange og store udstedelser.
”Vi er også undervægtet inden for denne gruppe af
samme årsager som for oliesektoren. Men også her har
vi et vågent øje, for der er stadig solide selskaber, hvis
obligationer kan købes billigt, fordi hele sektoren er i
bad standing.”
Metaller er en typisk cyklisk råvare med stor træghed
i udbuddet. Store investeringer de seneste år har øget
antallet af miner og råvareselskaber, og aktuelt har
vækstnedgangen i Kina medført svagere efterspørgsel.
Det betyder, at sektoren har det svært, men i samme grad
som oliesektoren kan det nemt vende, og på vej op er der
gode handler at gøre.

Regulering
Den øgede regulering af finanssektoren som følge af de
strammere krav efter finanskrisen har to påvirkninger
inden for virksomhedsobligationsmarkedet. På den ene
side betyder det, at obligationer udstedt af banker gene
relt er attraktive, fordi kapitalkravene til bankerne er
øget, og det giver fordele for obligationsejerne i form af
øget sikkerhed.
”Bankobligationer udstedt af for eksempel Danske
Bank og Nordea er i forhold til risikoen ganske attraktive,
især set i lyset af, at der for nogle bankers vedkommende
kan forventes højere kreditvurderinger fra ratingbureau
erne,” siger Klaus Blaabjerg.

Forventet annualiseret afkast for
Formuepleje Gruppens virksomhedsobligationer

1. år

2 år

5 år

Absalon Global High Yield

8%

7%

5,5%

Absalon EM
Virksomhedsobligationer

8%

7%

5,5%

Den anden påvirkning af markedet skyldes det forhold,
at bankerne som følge af den øgede regulering og krav til
kapitalstyrke ikke længere investerer så meget i virksom
hedsobligationer for lånte penge, som de har gjort tidligere. Dermed er risikoen i bankdriften mindsket, og det
mindsker risikoen ved at investere i bankobligationer,
men det har også en anden knap så positiv betydning:
”Det store samtaleemne på finansmarkederne i øje
blikket er likviditet. Det er tydeligt, at likviditeten for alle
værdipapirer er blevet mindre i takt med, at banker og
børsmæglere har færre aktive positioner og mindre
beholdninger af ikke bare almindelige aktier og obliga
tioner, men også virksomhedsobligationer. Den bufferfunktion, bankerne havde tidligere, er markant mindre i
dag, og det giver mindre likviditet og større udsving i
kurserne.
Det betyder, at vi som investorer skal være meget
opmærksomme på, at det kan være vanskeligt at sælge
hurtigt til fornuftige kurser. Derfor sammensætter vi
også porteføljerne, så vi trods alt har nogle obligationer,
hvor likviditeten er høj,” pointerer Klaus Blaabjerg, der
henviser til, at Formuepleje generelt anbefaler investe
ring i High Yield- og EM-virksomhedsobligationer med
en horisont på mindst tre år og gerne længere.
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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 02.03.2016.
Brevkasseredaktør:

kommunikationschef
Søren Verup

Spørg Formuepleje
Skatteoptimering af
barnebarns-opsparing
Min hustru og jeg vil gerne give mit
barnebarn løbende pengegaver og
investere i for eksempel Formuepleje
Safe. Hvordan gør jeg det? Hvordan
er beskatningen?
M.C., Amager

Hvorfor skat hvert år?
Hvorfor skal jeg betale skat af afkastet i mine Formuepleje Safe og Penta hvert år,
selvom jeg ikke har solgt ud? H.P., Herning
SVAR: Investering i fondene Optimum,
Pareto, Safe, Pareto, Epikur, Penta, Merkur,
LimiTTellus og Fokus er alle underlagt
lagerbeskatning i henhold til aktieavance
beskatningsloven § 19. Det betyder, at både
realiseret og urealiseret gevinst beskattes
som kapitalindkomst ved udgangen af hvert
skatteår. Læg dog mærke til, at hvis afkastet
ved årets slutning er negativt, giver det fra
drag i indkomsten.
For så vidt angår Pareto, Safe, Epikur,
Penta, Merkur og Fokus, er der tale om
fonde, hvor sammensætningen af investe
ringerne og eventuelle lån inde i fondene
ifølge de aktuelle skatteregler betyder,
at fondene skal være akkumulerende og
34
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dermed lagerbeskattede. For Formuepleje
LimiTTellus har vi et alternativ i form af
Formuepleje Globale Aktier, der er realisa
tionsbeskattet (aktieindkomst), har samme
investeringsområde og som kan udbetale
udbytte. Vi har desuden flere andre fonde,
der også er realisationsbeskattede. Det er
Absalon Invest, Danske Aktier, Obligationer,
Global High Yield, EM Virksomhedsobliga
tioner og Rusland.
Formuerådgiver
Henrik Jackerott

SVAR: Du skal bede din bank oprette
en konto og et værdipapirdepot i bar
nets navn og bede om, at barnets værge
(forældre) via banken giver dig fuldmagt
til kontoen og depotet. Depot og konto
vil så dukke op i din netbank, og du kan
derefter skattefrit indsætte op til 61.500
kroner (2016-sats) om året pr. bedste
forælder. Hvis du vælger at investere
pengene i Formuepleje Safe, bliver
afkastet lagerbeskattet som kapitalind
komst hos barnet, netop fordi pengene
kommer fra bedsteforældrene. Hvis for
ældrene gav pengegaver til deres barn,
ville afkastet heraf blive beskattet hos
forældrene. Derfor er pengegaver via
bedsteforældre skattemæssigt optimalt.
Barnet har et personfradrag på
33.000 kroner (2016-sats). Det betyder,
at positiv kapitalindkomst i 2016 på op
til 33.000 kroner dermed er skattefri.
Flere af Formueplejes foreninger er
lagerbeskattede: Pareto, Safe, Epikur,
Penta, Merkur, Optimum, LimiTTellus
og Fokus. De er dermed velegnede til
denne form for skatteoptimeret opspa
ring hos børnebørn.
Senior
formuerådgiver
Søren Nielsen

Hvorfor er
Fokus kommet
så godt igen?

Jeg kan se, at Fokus virkelig er
kommet ud af starthullerne de
seneste måneder. Hvad skyldes
det pludseligt forbedrede afkast?
Y.B., Aarhus
SVAR: Ja – det er rigtigt, at kursen
på Formuepleje Fokus de seneste
måneder er steget cirka 3 kurspoint.
Det er ganske meget for en obligationsfond som Fokus på så kort tid.
Forbedringen skyldes primært tre
forhold: Et mindre rentefald, en lille
indsnævring af kreditspændet
mellem danske realkredit- og stats
obligationer samt den individuelle
udvælgelse af obligationerne.
Vi forventer, at Formueleje Fokus
et år frem kommer til at levere et
positivt afkast på mellem 4 og 6 pro
cent. Den kortest anbefalede investe
ringshorisont for Fokus er dog tre år.
Set over de seneste tre år har Fokus
leveret et akkumuleret afkast på
12,2 procent efter omkostninger på
trods af, at fondens absolutte afkast
har haltet i perioden fra efteråret
2014 til juni 2015.
Senior
formuerådgiver
Anders
Kristiansen

Hvad er Premium?
Jeg kan se, at I har noget, I kalder Premium.
Hvad er det?
E.N., Odense
SVAR: Formuepleje Premium er et særligt
kundekoncept, der er målrettet investorer, som
investerer mindst 5 millioner kroner gennem
os. Premiumkunder får tilknyttet egen formue
rådgiver, modtager kvartalsvise afkastrapporte
ringer, analyser af formue og investeringer samt
mulighed for individuelle møder med vores
eksperter inden for kapitalforvaltning. Desuden
bliver Premiumkunder løbende indbudt til sær
lige faglige og/eller underholdende arrange
menter og har adgang til Formueplejes lands
dækkende netværk af eksperter og rådgivere.
Tilbuddene og konceptet udbygges løbende.
Du er velkommen til at kontakte mig for yder
ligere oplysninger.

Direktør, partner
Henry Høeg

Er der fordele ved en porteføljeaftale?
Jeg har en del penge investeret hos jer og har
hørt, at man kan lave en porteføljeaftale. Hvad
indebærer det? Og kan I så bare handle løs?
T.T., Skanderborg
SVAR: En aftale om porteføljepleje har
mange fordele, men det kræver, at du har
mere end 5 millioner kroner forvaltet via
os. Aftalen indebærer, at der indgås en
detaljeret kontrakt med faste rammer for,
hvordan pengene skal forvaltes.
Formuepleje påtager sig dermed ansva
ret for, at de aftalte investeringsrammer
følges, og skatteforholdene optimeres. Det
vil sige, at der investeres med respekt for
den aftalte investeringshorisont, skat
og risikoholdning samt forventning om
niveau for det langsigtede afkast.
Du vil modtage afkastrapportering hvert
kvartal, du vil få en fast rådgiver, og du kan
vælge at benytte dig af vores Premium
koncept med særlige kundearrangementer.
Det er ikke sådan, at Formuepleje bare
handler løs eller investerer det hele i
Formueplejeprodukter. For det første har
Formuepleje ingen interesse i hyppig

handel, da vi modsat pengeinstitutterne
ikke har indtjening fra transaktioner. Som
regel sker alle væsentlige ændringer efter
for-udgående aftale med dig. For det andet,
respekterer vi naturligvis dit valg af
enkelte værdipapirer og eventuelle eks
terne investeringsfonde, idet vores formue
rådgivere er uddannet til at rådgive
bredt om alle almindelige værdipapirer.
Senior formuerådgiver
Henrik Iwersen
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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.*
Dover Corporation er en amerikansk
producent af specialiserede industri
elle produkter. Deres produkter
anvendes inden for en række områder såsom til køle
skabe i supermarkeder, energiproduktion og donkrafte.
Virksomheden ligger i en forstad til Chicago i staten
Illinois, men flyttede i 2010 sit hovedsæde til New York.
Dover Corporation omsatte i 2013 for næsten 9 milli
arder dollar og havde over 35.000 ansatte.

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 for
lagsvirksomhed, men solgte denne afdeling fra i 2012.
Selskabet beskæftiger i dag cirka 17.000 ansatte og
omsatte i 2013 for næsten 5 milliarder dollar.
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 computersoft
ware såsom styresystemet Microsoft og Office-pakken
og forbrugerelektronik som spillekonsolen Xbox
og tablets kaldet Microsoft Surface.
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Virksomheden er verdens største softwareproducent
målt på omsætning og et af verdens mest værdifulde sel
skaber. I 2015 havde Microsoft over 118.000 ansatte og
en omsætning på næsten 94 milliarder dollar.
Gilead er et amerikansk biotek
selskab, 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 lungesyg
domme. Gilead har hovedsæde i Californien og opererer i
USA, EU og Australien. I 2015 havde Gilead en omsætning
på næsten 25 milliarder dollar og cirka 7.000 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.

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 per
sonlig 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 opret
tet helt tilbage i 1837. Omkring 26 af Procter & Gambles
brands omsætter for mere end 1 milliard dollar.
Johnson & Johnson er et
amerikansk multinationalt
medicinalkonglomerat. Virksomheden fremstiller udover
medicin også medicinsk udstyr og husholdningsproduk
ter. 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 medlemmer
nes 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 betalings
formidling. Selskabet blev oprettet i 1850, og flere
medier kategoriserer American Express-brandet som
blandt de mest værdifulde i verden.

CME Group er grundlagt i
Chicago i 1848 og er en af
verdens førende og mest diversificerede børser for
handel med derivater, herunder futures, optioner, renter,
indeks, valuta og råvarer. CME Group håndterer årligt i
gennemsnit cirka 3 milliarder kontrakter, som blandt
andet dækker clearing af aftaler indgået på handelsgulvet,
den elektroniske platform og privat indgåede aftaler.

* Bemærk: Der er ikke tale om en anbefalingsliste, ligesom 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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Formueplejes foreninger på tværs
Oversigt over samtlige Formueplejes investerings- og kapitalforeninger, opgjort pr. 15. december 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

Korrelerer svagt
med aktier
og obligationer

Lavrisikoportefølje med anvendelse af tangentporteføljeteori

0

1

2

3

4

54%

57%

66%

74%

73%

Formuepleje
Fokus
En langtløbende
obligation
-

Rentearbitrage

0

4

Aktiver, andel af balance i %
Obligationer og kontanter

100%

Virksomhedsobligationer

13%

9%

5%

0%

0%

0%

Globale aktier

33%

34%

29%

26%

27%

0%

496%

Aktiver, andel af formue i %
Obligationer og kontanter

54%

118%

208%

306%

377%

Virksomhedsobligationer

13%

18%

14%

0%

0%

0%

Globale aktier

33%

70%

91%

106%

141%

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 15. dec. 2015

Emision/indløsningsats i %

106,76

108,78

118,49

131,73

135,39

106,25

105,36

High Water Mark 30. sept. 2015

109,81

114,73

125,97

143,72

180,42

111,86

108,94

Øvrige formueplejeforeninger
Indre
værdi

Seneste udbytte

Emision/
indløsningssats
i%

Løbende
omkostninger
i % p.a.***

Investeringsunivers og strategi

Formuepleje Forbrugsaktier

99,36

7,50 kr.

0,30/0,30

1,83

Formuepleje Globale Aktier

143,61

11,40 kr.

0,30/0,30

1,65

Global aktieportefølje

Formuepleje LimiTTellus

125,52

Akkumulerende

0,30/0,30

0,85

Global aktieportefølje med mulighed for risikostyring

Absalon Danske Aktier

132,99

41,80 kr.

0,30/0,30

1,69

Danske aktier

94,59

Ny afdeling

0,65/0,65

1,20

Virksomhedsobl. udstedt af selskaber inden for Emerging Markets

Absalon EM Virksomhedsobl.

Globale aktier inden for stabilt og cyklisk forbrug

Absalon Global High Yield

87,98

0,00 kr.

0,50/0,50

1,19

Globale virksomhedsobl. med lavere gns. rating end Investment Grade

Absalon Obligationer

99,20

Ny afdeling

0,25/0,25

0,50

Danske obligationer og globale virksomhedsobligationer

76,60

0,00 kr.

1,00/1,00

2,81

Aktier inden for SNG-området, dog primært russiske

Absalon PensionPlanner Stabil

Absalon PensionPlanner Rusland

139,32

Akkumulerende

0,40/0,40

1,57

Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

Absalon PensionPlanner Moderat

147,98

Akkumulerende

0,40/0,40

1,48

Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

Absalon PensionPlanner Balance

168,54

Akkumulerende

0,50/0,50

1,40

Balanceret portefølje med ligelig fordeling af obligationer og aktier

Absalon PensionPlanner Vækst

198,85

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.
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Vær ajour på formuepleje.dk
Investeringer i Formueplejeforeningerne er
langsigtede investeringer, hvor vi hele tiden har
fokus på at give vores investorer et attraktivt
afkast i forhold til den valgte risiko. Ønsker du at
følge dine investeringer tæt, er der rig mulighed
for at blive klogere via vores hjemmeside.
På formuepleje.dk kan du finde al den nød
vendige og helt friske information om alle
de foreninger, du har investeret i hos os. Dagligt
bliver alle kurser og stamoplysninger opdateret
og nye nøgletal beregnet.
Abonnér på nyhedsbrev
På siden har du også adgang til nyhedsartikler
og informationer om Formuepleje og oversigt
over informationsmøder i den nære fremtid.
Tilmeld dig også vores nyhedsbrev på mail,
så du altid er på omgangshøjde med dine
investeringer.

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

TID OG STED

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

• Sådan rådgiver vi

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

• Sådan ser vi verden

Vi giver en aktuel markedsvurdering og udpeger de
områder, hvor vi vurderer, der aktuelt er størst værdi
at hente på markedet.

Møderne afholdes på vores kontorer
i Aarhus og Hellerup.

Tirsdag den 12. januar kl. 16.00
Fredag den 15. januar kl. 12.00
Tirsdag den 26. januar kl. 16.00
Fredag den 29. januar kl. 12.00
Tirsdag den 9. februar kl. 16.00
Fredag den 12. februar kl. 12.00
Tirsdag den 23. februar kl. 16.00
Fredag den 26. februar kl. 12.00
Tirsdag den 8. marts kl. 16.00
Fredag den 11. marts kl. 12.00 (kun i Aarhus)
Tirsdag den 5. april kl. 16.00
Fredag den 8. april kl. 12.00
Tirsdag den 19. april kl. 16.00

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

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