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Leder

Kapitalforvaltning
i evig forandring

Når jeg læser artiklen i dette magasin om Formuepleje gennem de seneste 30 år, slår det mig, at det har været 30 år
med nogle af de mest markante ændringer – ikke bare i
kapitalforvaltningsbranchen, men i hele samfundet. Det har
været 30 år med økonomisk krise i Danmark, kartoffelkur,
international valutakrise, det revolutionerende internet,
punkteret IT-boble, terrorangreb på USA, krige i Mellemøsten, finanskrise, flygtningekrise og nu et præsidentvalg i
USA, der ikke har været mere
farverigt, siden Ronald Reagan
var på banen i firserne.
I Formueplejes branche,
kapitalforvaltning, er der også
sket meget på 30 år. I firserne
havde vi vekselererne, der havde monopol på at sidde inde på
børsen og vifte med hænderne
for at købe og sælge aktier og
obligationer. Bude kørte rundt
på cykel i København og udvekslede værdipapirer og
checks, og depotcentraler bugnede af papiraktier. Nu er det
hele elektronisk, og en stor del
af handlen foretages af computere – uden at mennesker er
indblandet.

Vi ser også, hvordan
et mere og mere
komplekst samfund
øger reguleringen og
kontrollen inden for
kapitalforvaltning og
investeringsrådgivning

Nye regler kommer
Vi ser også, hvordan et mere og mere komplekst samfund
øger reguleringen og kontrollen inden for kapitalforvaltning
og investeringsrådgivning. Finanstilsynet stiller høje og meget præcise krav til forretningsgange, kontroller og tjek af
handler samt risikostyring. Investeringsrådgivningen er
underlagt de såkaldte MiFID-regler, hvor rådgiverne skal
være certificerede, skal udføre test af kunderne og udlevere
lovpligtig dokumentation. Alt i alt er det nok ikke så ringe
endda, at der holdes godt styr på en så samfundsvigtig
branche som kapitalforvaltning, så længe fokus er på at
sikre effektiv forvaltning og et godt langsigtet afkast til
investorerne – uden alt for mange omkostninger.
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Men tiden står som bekendt ikke stille, og aktuelt er der
røre i branchen. Ved årsskiftet kommer der nye regler,
MiFID II, hvor der blandt andet inden for investorbeskyttelse sker en del ændringer. Der skal blandt skiltes med graden
af uafhængighed, og strukturen omkring honorering for salg
ændres. Formuepleje har i modsætning til den største del
af branchen ej heller nogen form for transaktionsindtjening
eller handel med nærtstående parter. Hos Formuepleje
hilser vi ændringerne velkomne. Vi er uafhængige af bankinteresser, og vi har ikke tegningsprovisioner.

Klar til fremtiden
Skal jeg kigge lidt fremad, forudser jeg, at udviklingen med
flere passivt forvaltede investeringsfonde med lave omkostninger kommer til at fortsætte. Det finder jeg helt naturligt i
en tid, hvor Uber, AirBnB, MobilePay og andre stærkt brugerfokuserede tjenester vinder frem.
Men Formuepleje vedkender sig fortsat den aktive
forvaltning. Det, mener vi, giver bedst mulig værdi på langt
sigt. Især Formueplejes opgave med at fordele investering
erne optimalt mellem lån, aktier og obligationer er værdiskabende. Men vi sover ikke i timen, og vi er klar til at produktudvikle, hvis det passer med vores kerneværdier.
På investeringsrådgivningssiden ser vi i USA, at robot
rådgivere vinder frem med computerstyret investeringsrådgivning. Som alt fra USA, kommer det også til Danmark på et
tidspunkt. Dog er vi af den opfattelse, at når det drejer sig
om kompliceret formuerådgivning, hvor der inddrages mange elementer i form af skat, ejendomme, holdingselskaber,
arv med mere, kan robotterne ikke levere en rådgivning,
som kunderne kan være trygge ved. Men for kunder med
mere enkle rådgivningsbehov, er computerstøttet rådgivning en mulighed, som også Formuepleje følger tæt.

Søren S. Astrup,
direktør, Formueplejeforeningerne
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Magasinets formål er

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

Bidragydere

Direktør Søren S. Astrup
Direktør Henrik Franck
Stifter Claus Hommelhoff
Kundechef Helle Snedker
Senior kapitalforvalter René Rømer
Aktiestrateg Otto Friedrichsen
Senior formuerådgiver Anders Kristiansen
Senior formuerådgiver Søren Nielsen
Senior formuerådgiver Kim Hoberg Nielsen
Formuerådgiver Gitte Brøgger Led

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

Denne tryksag er trykt på svanemærket papir.
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Nyheder
Hent Formueplejes
nye app
Formuepleje har udviklet en app
til iPhone. Her er det er muligt at
følge kurserne på alle Formueplejes
investeringsfonde hele dagen, læse
de seneste nyheder, tilmelde sig
arrangementer og kontakte medarbejdere i Formuepleje. Første gang
appen åbnes, er der en kort vejledning i, hvordan den bruges. Appen
vil løbende blive udviklet og forbedret. Appen er kun tilgængelig for
iPhone og kan altså ikke bruges
på Androidbaserede telefoner og
tablets.
Formueplejes app er gratis og kan
hentes i App Store ved at søge på
”Formuepleje”.

Formuepleje
fylder 30 år
I foråret 2016 fejrer Formuepleje 30 års
jubilæum. Det markeres ved to store
Formueplejedage i Aarhus og København.
Formueplejedagene indledes som altid
med faglige indlæg, men efterfølges der
efter af koncert med Sebastian. Se ind
bydelse på hjemmesiden. Der forventes

Ex-kuponfonde
Igen i år har Investeringsforeningen Formuepleje udstedt investeringsfonde uden ret til
udbytte for regnskabsåret 2015. Det gælder
for Formuepleje Globale Aktier og Formuepleje Forbrugsaktier.
Ex-kuponfondene er målrettet nye investorer, der ønsker at investere i en af de to
afdelinger inden generalforsamlingen den
26. april, og dermed undgå at få en del af
investeringen retur i form af skattepligtigt
udbytte. Kontakt Formuepleje eller se
formuepleje.dk for flere informationer.
04
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rift om pladserne, så det gælder om at
tilmelde sig hurtigt.
Du kan inde i magasinet læse mere
om Formuepleje gennem 30 år samt
læse interviewet med medstifter Claus
Hommelhoff, der stadig er aktiv rådgiver
for større kunder i Formuepleje.

Scan koden med en QR-scanner på din telefon
for at hente appen.

Investeringsforeninger
oplever vækst
Danskerne er fortsat glade for at
placere opsparingen i investeringsforeninger. I 2015 øgedes opspar
ingen med 31 milliarder kroner,
oplyser Nationalbanken. Af de 31
milliarder kroner blev cirka trefjerdedele placeret i aktie- og obligationsfonde, mens resten blev investeret i blandede afdelinger.
I alt har private opsparere placeret 460 milliarder kroner i investeringsforeninger – heraf 171 milliarder kroner i aktieafdelinger, 223
milliarder i obligationsafdelinger og
56 milliarder kroner i blandede
afdelinger.

Færre huse til salg

Dansk økonomi viser svaghedstegn
Det Økonomiske Råd har nedjusteret sine forventninger til den danske
vækst i 2016 fra 2,1 procent til 1,1 procent som følge af en svag udvikling
i slutningen af 2015, hvor et fald i eksporten, investeringerne og det offentlige trak ned.
På trods af det lavere vækstskøn forventes beskæftigelsen at stige med
245.000 personer frem mod 2025. Vismændene i Rådet vurderer, at den lave
oliepris og renteniveauet vil bidrage positivt til øget forbrug og investeringer
de kommende år.

Fremgangen i dansk økonomi, den stigende beskæf
tigelse og det lave renteniveau i 2015 sætter sig
tydelige spor på boligmarkedet. Realkreditrådet konkluderer i sin seneste analyse, at der er færre huse til
salg. Dem, der er på markedet, har salgsskiltet stående kortere tid, og de gennemførte handler sker til
højere priser end for et år siden. Udbuddet af huse
er faldet 3,6 procent det seneste år, idet der var
36.108 huse til salg i januar 2016.
Men der er store regionale forskelle, når man
ser på den tid, det tager at få solgt et hus. I København tager det gennemsnitligt tre en halv måned,
mens det tager over et år i Nordjylland. I gennemsnit
er priserne steget med 3,8 procent, og også her er
det København, der har førertrøjen på med en stigning på 8-9 procent.
De regionale forskelle sættes i perspektiv, når det
kan konstateres, at et hus i København koster næsten
fem gange så meget som et af tilsvarende størrelse på
Bornholm.

APRIL

Generalforsamlinger
i foreningerne
Formuepleje afholder ordinære generalforsamlinger den 26. april
2016 for følgende foreninger:
• Investeringsforeningen Formuepleje
• Kapitalforeningen Pareto
• Kapitalforeningen Safe
• Kapitalforeningen Epikur
• Kapitalforeningen Penta
• Kapitalforeningen Merkur
• Kapitalforeningen Fokus

Indkaldelserne udsendes i begyndelsen af april og kan læses på vores
hjemmeside, formuepleje.dk. Kontakt eventuelt Formueplejes sekretariat. Generalforsamlingerne afholdes på Formueplejes kontor i
Aarhus, hvor årsrapporterne fremlægges til godkendelse. Der er
ingen forplejning. Ønsker man at høre Formueplejes aktuelle syn på
finansmarkederne og investeringerne, bør man deltage i Formueplejedagene. Investeringsforeningen Absalon Invest har afholdt ordinær
generalforsamling. Det skete den 31. marts 2016.
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JUBILÆUM

Formuepleje

30 år gennem ild og vand
Den 1. april fylder Formuepleje 30 år. Det har været 30 år med op- og nedture,
men hele vejen igennem har Formuepleje altid haft ét fokus: At tjene penge til
investorerne på den lange bane.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Når Formuepleje fejrer sin 30 års fødselsdag her i april,
kan virksomheden se tilbage på 30 år med nogle af de
største bølgeskvulp på de finansielle markeder. Formuepleje har både overlevet, men også bevist, at investeringskonceptet er solidt og rækker ind i fremtiden. Det
viser styrken i det stærke fundament, som stifterne Claus
Hommelhoff og Erik Møller skabte i midt firserne, og
som senere blev til Formuepleje.
Starten
Det hele begyndte i Aarhus i begyndelsen af firserne,
hvor Claus Hommelhoff og Erik Møller mødte hinanden
som kolleger i Landbrugets EDB-center. Begge interesserede de sig dengang for investeringer, og deres forskellige kompetencer supplerede hinanden godt. Claus Hommelhoff var primært kundemanden og Erik Møller var
investeringsmanden.
Der var én ting, de allerede dengang var meget enige
om, og som stadig er dybt forankret i Formuepleje.
Det er, at investeringerne skal skabe langsigtet værdi for
kunderne. Claus og Erik mente ikke, at det skabte værdi
for kunder, at der blev handlet på livet løs i kundernes
porteføljer.
De mente grundlæggende, at det var forkert, at råd
giveren tjente penge på handel med værdipapirer, uanset
om det gav positivt afkast eller ej. Derfor blev Formuepleje stiftet med det klare fundament, at kunderne og
Formuepleje er bedst tjent med at have sammenfaldende
interesser i at skabe et attraktivt langsigtet afkast, hvor
afkastet blev optimeret i forhold til risikoen.

06
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Anderledes kapitalforvalter
Med det mål for øje begyndte Claus og Erik at opbygge
en kapitalforvalter, der brød med branchens etablerede
normer. For det første valgte de at investere sammen
med deres kunder.
”Det er nemt at træffe hurtige beslutninger på andres
vegne, når det er dem, der løber risikoen, og man får sin
løn, uanset om ens kunde får et positivt afkast eller ej.
Vi troede på konceptet, fordi det var godt, men det blev
endnu bedre, fordi vi også selv havde noget på spil,”
forklarer Claus Hommelhoff.
For det andet valgte de to økonomer at gøre op med
den traditionelle omkostningsstruktur, der også den dag
i dag er normen i investeringsbranchen.
”Vi ville ikke være en af de kapitalforvaltere, der
tjener sine penge på kurtage. Vi ville tjene penge på at
skabe gode afkast for vores investorer,” siger Claus
Hommelhoff og fortsætter:
”Det var vigtigt for os at gøre investering nemt og
overskueligt. Derfor skulle vores investorer ikke betale
for andet end to ting: Et fast, lille beløb til at dække mindre omkostninger, og et resultathonorar, hvis altså vi
havde leveret et godt afkast og gjort os fortjent til det.”
Endelig var det afgørende for Claus og Erik at holde sig
frie af bankinteresser. Det viste sig at blive en udfordring:
”Vi mødte en masse modstand. Især fra de store banker, som hverken ville snakke eller samarbejde med os.
Men det ville deres kunder. Jeg tror, de følte, at vores tilgang til deres penge var den rigtige, og det oplever jeg
også, at mange gør i dag,” fortæller Claus Hommelhoff.

>>
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Claus
Hommelhoff

”Det var et langt,
sejt træk at nå i
mål med det, vi
gerne ville, og det
var ikke nemt at gå
imod en hel branche, der var vant til
at gøre tingene på
deres måde.
Men der er heller
ingen, der har sagt,
at det skal være
nemt, og de kunder
vi fik, valgte os jo
netop, fordi de
kunne lide vores
anderledes facon.”

08
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En anderledes facon
I de 30 år, Formuepleje har eksisteret, har konceptet stort set ikke ændret sig, og Claus Hommelhoff er ikke i tvivl om, at det er en af de vigtigste grunde til, at Formuepleje står så stærkt, som
virksomheden gør i dag.
”Det var et langt, sejt træk at nå i mål med det,
vi gerne ville, og det var ikke nemt at gå imod en
hel branche, der var vant til at gøre tingene på
deres måde. Men der er heller ingen, der har
sagt, at det skal være nemt, og de kunder vi fik,
valgte os jo netop, fordi de kunne lide vores
anderledes facon,” siger han og tilføjer:
”Formuepleje blev til den kapitalforvalter, vi
er, fordi vi ikke gjorde som alle de andre. Og det
gør vi heller ikke i dag.”
Nye tider – nye regler
I midten af firserne var det netop blevet lovligt
at optage lån i udenlandsk valuta, hvilket gav
adgang til lavere lånerenter – dog med valutarisiko. Samtidig var skattereglerne til fordel for
investorer, der havde ejet aktier i mindst tre år.
Det skabte fundamentet for at lave konservativt
gearede investeringer gennem et unoteret aktieselskab, der kom til at hedde Plan-Safe A/S.
Det oprindelige koncept for Plan-Safe A/S tilbage i 1986 har mange lighedspunkter med Formuepleje Safe i dag. I salgsmateriale fra
1987 skriver Erik Møller: ”Plan-Safe A/S har
ikke noget med anparter at gøre. Der er tale om
en sikker investering, der er baseret på 80 procent investering i danske obligationer – uden
kursrisiko.”
Det kunne lade sig gøre, fordi selskabet optog
lån på cirka fem gange egenkapitalen og investerede 80 procent af den samlede balance i danske
statsobligationer. Resten i aktier. Meningen var, at
investeringen skulle løbe i knap seks år, hvilket
svarede til udløbsdatoen på obligationerne.
Derefter skulle projektet likvideres og pengene
udbetales til investorerne. Den aftalte løbetid
fjernede kursrisikoen på obligationerne. De investorer, der havde ejet aktierne i mindst tre år,
kunne dermed opnå et skattefrit afkast på 130
procent over de knap seks år, lovede Erik Møller
og Claus Hommelhoff. Det viste sig at holde stik
– afkastet landede på cirka 170 procent. Det blev
så stor en succes, at da de seks år var gået, blev

man enige om ikke at lukke projektet ned alligevel. 22 år senere lever Safe stadig i bedste velgående, dog geares der kun to gange, og lånene er
optaget i danske kroner eller euro. Der investeres
ikke længere i statsobligationer, men i danske
realkreditobligationer samt en global aktieportefølje. Tankegangen og grundkonstruktionen er
dog uforandret.
Halvfemserne
Efter kartoffelkuren i 1987 og de kraftige stramninger af finanspolitikken, som regeringen Poul
Schlüter satte i værk for at skabe en sundere
dansk økonomi, var økonomien i begyndelsen af
halvfemserne præget af arbejdsløshed og tvangsauktioner. I 1990 var aktiekapitalen i Plan-Safe
A/S oppe på 10 millioner kroner, og regnskabet
udviste et overskud på 409.131 kroner.
Den blandede porteføljes kvalitet fremgår
tydeligt af regnskabet, idet aktiebeholdningen
bidrager med et tab på 175.000 kroner, mens det,
der trækker op, er, at afkastet på obligations
beholdningen er større end udgifterne til lånene
i D-mark. Allerede dengang var det tydeligt, at
kombinationen af egenkapital og lån, der investeres i en blandet portefølje af langt overvejende
obligationer, gav en robusthed overfor de svingninger på finansmarkederne, der også gjaldt
dengang.

Annus horribilis
I 1992 kommer den første markante og uforudsete storm på de finansielle markeder, der giver
tab for investorerne. Det europæiske valutasamarbejde kollapser, og dronning Elizabeth II kalder
året for ”Annus horribilis”. Det var her i 1992,
at den kendte finansmand George Soros spekulerede mod det engelske pund, scorede en milliardformue og tvang den britiske centralbank til at
devaluere pundet.
I Sverige var presset på landets valuta så stort,
at det drev pengemarkedsrenten op i 500 procent i et desperat forsvar for kronen. Sverige
måtte devaluere sammen med blandt andre
Italien og Finland. På det tidspunkt var investeringerne spredt på udenlandske obligationer,
hvilket gav både valuta- og kurstab. Fra toppen i
forsommeren 1992, til det bundede ud i slutningen af november, faldt Safe med cirka 50 procent.

>>

10 bud for Safe. Det fremgår, at den
primære konkurrence kom fra anparter.

Brev til investorerne den 20. september 2001 i forbindelse med udvidelse af aktiekapitalen. Safe havde netop
undveget IT-boblen ved at gå ud af aktier i tide.
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Dåbsattesten for Safe. Der blev indskudt knap
>>
2,5 millioner kroner. I dag er formuen på
næsten 3,4 milliarder kroner
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Men allerede i 1993 gik det dog raskt
fremad, og det tabte blev næsten genvundet med et afkast på 85 procent.

Likviditet blev nyt kodeord
I 1994 var det uro fra den anden side af
Atlanten, der skabte problemer. Inflationsskræk sendte renten op, dollaren faldt og
den mexicanske valuta devaluerede 50 procent i det, der blev kaldt tequila-krisen. Det
pressede renten på de spanske obligationer
op. Og illikviditet i de udenlandske obliga
tioner, der blandt andet var investeret i,
viste sit grimme ansigt.
Den manglende likviditet blev en vigtig
lærestreg for investeringskonceptet. 1994
var dog knap så slem som 1992, og det vigtigste var, at det gav anledning til mere forsigtige investeringer fremover med et
skarpt øje på højere likviditet. En lærdom,
der viste sig vigtig under finanskrisen
mange år senere.
Obligationsinvesteringerne blev delvist
omlagt til danske obligationer, aktiebeholdningen blev reduceret og gearingen nedbragt. Ved indgangen til 1995 skriver
bestyrelsen til aktionærerne, at med den
højere sikkerhed, bedre likviditet, mere

1987
Efter aktiekrakket
19. oktober 1987 faldt det amerikanske aktiemarked målt
ved Dow Jones 22,61 procent. Formuepleje skrev ud til
potentielle kunder, at PLAN-SAFE ODENSE A/S kunne give
et sikkert afkast over de kommende fem år: ”I selskabets
planlagte tidshorisont (5¾ år) udgør forrentningen cirka
130 procent efter skat af den indskudte egenkapital.”
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stabile kursudvikling på obligationsinvesteringerne samt en lånerente 30 procent
under investeringsrenten, er forventning
erne til et godt 1995 meget realistiske,
hvilket også blev virkeligheden. I 1996
leverer Safe sit næsthøjeste afkast for et
kalenderår nogensinde: 75 procent. Det
kom efter et godt afkast i 1995 på 47 procent, hvorved tabene fra 1992 og 1994 var
vundet tilbage.
Der er også på dette tidspunkt, at Formuepleje implementerer et nyt risiko
styringsbegreb, Value-at-Risk, for porteføljerne. Det betyder, at det bliver muligt at
vurdere, hvor meget værdien af en portefølje kan tabe over en given periode med
en given sandsynlighed.
I dag mere end 20 år senere er Valueat-Risk blevet et anerkendt risikostyringsværktøj, som anvendes bredt i markedet,
men i 1994 gik Formuepleje enegang med
at introducere dette risikoværktøj.
Paletten udvides
I løbet af halvfemserne oprettes selskaberne Epikur, Penta samt Pareto og
Merkur. Epikur og Penta er ligesom Safe
blandede investeringer i aktier og

1992
Regnskab
Under overskriften ”Dårlige konjunkturer” skriver Formueleje i 1992: ”De seneste fire år har været præget af stor uro
på de finansielle markeder. Afkastet på bankaktier har
været nær nul, og investeringsforeninger har givet et
gennemsnitligt afkast på cirka 5 procent årligt. I denne
fireårige periode har PLAN-SAFE A/S haft en nettoind
tjening på over 170 procent.”

obligationer med forskellig grad af gearing.
Pareto kommer på banen i 1999 og etableres som et rendyrket obligationskoncept,
hvor der investeres med fire gange gearing.
Grundlæggende samme model som det
nuværende Fokus.
Merkur, der etableres i 1998, er markant
anderledes. Meningen er, at Merkur skal
agere mere kortsigtet og udnytte de daglige
børsinformationer til kortsigtede spekula
tionsmuligheder.
Merkur skal desuden købe og sælge
noterede og unoterede aktier og tjene på
forskellen mellem købs- og salgskurserne
og kunne dermed investere kortsigtet i de
øvrige selskaber i Formueplejegruppen og
agere som en slags børsmægler. I 1999 omlægges dele af strategien i Merkur til at fokusere på obligationer, idet risikoen i aktier
vurderes at være markant højere i forhold
til det forventede afkast.
I dag investerer Merkur i forskellige investeringsmuligheder, der så vidt muligt kun
svinger begrænset med globale aktier og
renteudviklingen. Merkur er derfor velegnet
til at kombinere med en anden investering i
Formuepleje. Som investor er du altid velkommen til at kontakte os for rådgivning.

1995
April
I Formueplejes daværende investormagasin, PlanOrama fra
april 1995 langer Erik Møller og Claus Hommelhoff hårdt
ud efter skattereformen af maj 1993. De skriver: ”Regeringen fik indirekte fastslået, at en kapitalist er en person, der
har over 100.000 kroner i aktier eller over 400.000 kroner
i obligationer.” Der blev nemlig indført aktieskat og marginal topbeskatning af obligationsrenter. Men de to stiftere
pegede samtidig på et hul, nemlig at investering i aktier via
en pensionsordning ikke beskattes. Det kom dog til senere..

Den gyldne periode
Fra midten af 00’erne og frem til finanskrisen i efteråret 2008 kommer der for alvor
gang i væksten hos Formuepleje. Aktiekapitalen i selskaberne udvides flere gange, og
formuen stiger markant. Ved indgangen til
2006 er egenkapitalen i selskaberne oppe
på 8 milliarder kroner, og i foråret 2006 bliver de syv selskaber børsnoteret. Først Safe,
og derefter følger de andre. Børsnoteringen
er en blåstempling af det solide investeringskoncept og den gode performance.
Investorerne er begejstrede for Formuepleje, og i løbet af et år strømmer der yderligere 4 milliarder kroner ind i selskaberne.
Tilsammen udgør de syv børsnoterede selskaber en samlet formue, der placerer dem
som de 20. største på Københavns Fondsbørs. En af de vigtigste virkninger af børsnoteringen er, at pensionsmidler nu kan
placeres i Formueplejeselskaberne. Det
åbner for nye placeringsmuligheder, og formuen fortsætter med at vokse. I sommeren
2007 topper markederne, og indledningen
til finanskrisen begynder så småt at sætte
sit præg med lånekrisen i USA, subprime,
der spreder sig store dele af det globale
finansielle system.

1999
Pentas årsberetning
1999 blev selskabets bedste regnskabsår til dato med
et overskud efter skat på 32,6 millioner kroner eller
63 kroner pr. 100 kroners aktie. Det er en P/E på kun 3,0!

Finanskrisen
I september 2008 går den store amerikanske investeringsbank, Lehmann Brothers,
uventet konkurs og sender chokbølger ud i
hele verden. Finanskrisen er en realitet, og
Formueplejeselskaberne går ikke ram forbi.
Det viser sig hurtigt, at konceptets største
styrke er den høje likviditet i danske realkreditobligationer og aktier, der betyder, at
solvensen kan bevares. Svagheden er låne
finansieringen i primært schweizerfranc.
Og det er den anden meget vigtige lærestreg for Formueplejes investeringskoncept. Finansieringen bør være i samme
valuta som det, der primært investeres i
– likvide danske realkreditobligationer –
det vil sige danske kroner og euro. Omlægningen af lånene gennemføres i løbet af
2009, og i dag fremgår det af vedtægterne,
at finansieringen skal være i danske kroner
eller euro.
Som følge af god risikostyring og høj
likviditet er Formueplejeselskaberne ikke i
nærheden af at gå ned, men finanskrisen
giver investorerne store tab i samme
omfang som de to kriser i 1992 og 1994.
Erik Møller skriver i lederen i Magasinet
FORMUE, at 2008 blev en grim tur i rutsje-

2006
Børsnotering af Safe
I Magasinet FORMUE kan man i juli læse, at Formuepleje
Safe A/S nu er optaget til notering på Københavns Fondsbørs. Forud for børsnoteringen var der emission i selskabet, hvor 755 investorer tegnede aktier for i alt 520 millioner kroner svarende til 700.000 kroner i gennemsnit.
Formuepleje Safe har herefter cirka 850 aktionærer og en
samlet egenkapital på 1,9 milliarder kroner.

banen, men som den garvede investor, han
er, ser han også tydelige muligheder. Han
runder lederen af med at skrive:
”Sjældent har de objektive parametre
været så attraktive for en tre-fem-årig investering. Med dette udgangspunkt vil vi
derfor fastholde potentialet i selskabernes
porteføljer af både aktier og obligationer.
Kun markant ændrede fremtidsforventninger – som ikke allerede er indregnet i
kurserne – kan ændre herpå.”

>>

2011
Grækenland i centrum
I Magasinet FORMUE kan man i juli læse i lederen: ”Som
investor står man aktuelt overfor finansielle markeder, der
er præget af uro og usikkerhed, som ikke mindst relaterer
sig til gældsproblemerne i mange lande og den deraf følgende usikkerhed om euroens beståen. Specielt gældsproblematikken i Grækenland er for øjeblikket i fokus, og rigtig mange eksperter og markedsdeltagere er overbevist
om, at det kun er et spørgsmål om tid, før Grækenland må
give op og gå statsbankerot.”
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Formuepleje 30 år
Investorer i Formuepleje

Philipp Skafte-Holm
Philipp Skafte-Holm har været
kunde hos Formuepleje i et
års tid og blev introduceret til
Formuepleje og investeringskonceptet ved et kundearrangement.
”Jeg må indrømme, at jeg
var meget skeptisk over det
med gearing, da jeg har flere
bekendte, der havde tabt stort
på Formuepleje tidligere. Men
efter nogle møder med min
rådgiver, Søren Nielsen, og
investeringsstrateg Henrik
Franck fik vi lagt en risikoprofil og placeret formuen i forskellige fonde. Jeg må sige, at
jeg har stor tillid til begge.
Især Henrik Franck er god
til at forklare tingene, så jeg
kan forstå det, og han er god til
at balancere og nuancere sine
vurderinger af udviklingen på
de finansielle markeder.
Det seneste år har markederne været meget svingende,
så jeg har stadig det gode
afkast til gode.
Dog har jeg netop omlagt en
del af porteføljen til Absalon
Invest Global High Yield for at
forbedre afkastmulighederne i
min portefølje, så jeg forventer,
det går lidt bedre nu.”
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Thorkild Overgaard
Thorkild Overgaard har været
investor hos Formuepleje i
mange år og fik kontakt til
Formuepleje ved et seminar,
som blev afholdt af revisorfirmaet KPMG.
”Det tiltaler mig, at Formuepleje er uafhængig af bankerne, og at der ikke er interessefællesskab mellem inve
steringsforeningen og banken.
Jeg synes også om, at Formuepleje er i samme båd som mig
i forhold til afkastet – at resul
tathonoraret forudsætter et
resultat.”
Thorkild Overgaard er
meget tilfreds med den kontakt, han har med Formuepleje
og rådgiver.
”Jeg synes, Formuepleje
er en seriøs og professionel
kapitalforvalter, som jeg har
tillid til.”
Han tilføjer, at banken jo
ikke er helt så begejstret for
Formuepleje, men at han
naturligvis også lytter efter,
hvad den siger og derefter
drager sine egne konklusioner.
”Der har da også været tidspunkter, hvor kundeplejen har
været bedre end afkastet. Men
jeg holder fast i mine investeringer hos Formuepleje og har
over årene opnået et tilfredsstillende afkast – på trods af
dykket i 2008.”

Ændret beskatning
En ulykke kommer sjældent alene, og ved årsskiftet
2008/09 ændrer Folketinget på beskatningen af investeringsselskaber, som betyder, at beskatningen flytter fra selve
selskabet og over til investor. Det betyder, at de ophobede
skattemæssige underskud fra finanskrisen skal flyttes ud af
selskaberne og over til den enkelte investor. Det har den
konsekvens, at indre værdi bliver nedskrevet med skatteværdien af underskuddet. Samtidig får den enkelte investor
udbetalt ”negativ” skat i forbindelsen med selvangivelsen
for 2009.
Årene lige efter finanskrisen er svære for Formuepleje,
der dels lider under de store tab for 2008, dels de ændrede
skattevilkår. Men heldigvis og helt i tråd med Erik Møllers
forudsigelser giver finansmarkederne god medvind og sammen med dygtig forvaltning leverer Formuepleje igen gode
solide afkast til de mange trofaste investorer, der holdt fast i
deres investeringer på trods af modgang.
Efter knap fire år har Safe i 2012 genvundet det tabte
fra finanskrisen og er siden steget yderligere 50 procent.
Epikur og Penta har stadig afkast til gode for at nå kurstoppen fra sommeren 2007, men det var også dem, der blev
hårdest ramt af skatteomlægningen.

Nyere tid
Erik Møller rammes desværre af et alvorligt helbredsproblem, og i 2011 beslutter Erik Møller og Claus Hommelhoff
sammen med bestyrelsen, at Formuepleje skal have en ny
daglig ledelse. Erik Møller når inden sin død at medvirke til
at ansætte sin efterfølger, der skal udvikle Formuepleje til
næste fase. I 2012 ansættes Niels B. Thuesen derfor som
adm. direktør.
Hans opgave er klar. Formuepleje skal med sine dybe rødder i kerneværdierne om sammenfaldende interesser med
investorerne udvikles til en moderne kapitalforvalter for
både private velhavende kunder, selskaber, fonde og institutionelle kunder i ind- og udland.
Niels B. Thuesen er også bannerfører for den næste fase
i udviklingen af Formuepleje. Dog er det ikke denne gang
udløst af en krise, men derimod af rettidig omhu i forhold til
øget risikostyring og en opgradering af investeringsprocesser
og procedurer. Formuepleje opruster også kraftigt på
investeringssiden med en ny aktiestrategi og etablerer en
investeringskomite med fire erfarne investeringsfolk. Alle har
de erfaring som investeringsdirektører med ansvar for investeringer i milliardklassen i bagagen, og de har den nødvendige afstand til de daglige investeringer, der betyder, at de er
rustet til at træffe gode, rationelle beslutninger, der skal leve
op til Formueplejes målsætning: At bevare og øge formuer.

AFKAST FOR 60 MÅNEDERS PERIODER
SORTERET OVER KNAP 28 ÅR
Procent
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Formuepleje Safe blev oprettet den 1. maj 1988 og har i hele
perioden investeret i obligationer og aktier med moderat gearing.
Gearingen har varieret, ligesom aktie- og obligationsporteføljen
har været sammensat forskelligt.
Undervejs mod de 28 års afkasthistorik har Formuepleje
tilpasset og udviklet investeringskonceptet, og der er løbende
kommet mere fokus på risikostyring. Målet har hele tiden været
at levere en samlet investeringsløsning til investorerne, hvor
afkastet har været bedre end en tilsvarende investering i en
global aktieportefølje, men med lavere risiko.

Grafen viser afkastet for 60 måneders sammenhængende perioder sorteret over knap 28 år. Det vil sige 273 mulige perioder,
hvor en given investor har beholdt sin investering i Safe i fem år.
Grafen viser, at ud af de 273 perioder, er der kun ti, hvor en
investor har opnået et negativt afkast ved at have været inve
steret i Safe i fem år. Det svarer til 3,7 procent. En tilsvarende
investering i en bred global aktieportefølje vist som MSCI World
AC NDR i DKK har givet tab i 73 perioder, svarende til 27
procent. Samtidig ses, at de negative afkast for Formuepleje
Safe har været markant mindre end for de globale aktier.

Alfred Berg Danmark
I sommeren 2013 køber Formuepleje den lille danske
kapitalforvalter Alfred Berg Danmark. Formålet er dels at
få adgang til et professionelt investeringsforvaltningsselskab samt at kunne udvide paletten af investeringsmuligheder med de fonde, som Alfred Berg Invest udbyder.
I forbindelse med købet ændres navnet til Absalon.
Absalon Invest har i dag ni fonde noteret på børsen.

Fremtiden
Formuepleje har på trods af markante op- og nedture
på de finansielle markeder overlevet de seneste 30 år
og står i dag stærkere end nogensinde.
Claus Hommelhoff udtaler: ”Vi har en professionel
ledelse, højt uddannede medarbejdere, gode unikke
investeringsløsninger, og vi er i fuld gang med at udvide
forretningsområdet inden for institutionelle kunder i
ind- og udland. Når vi kan tilbyde investeringsløsninger
til institutionelle kunder, har vi også bevist, at vi kan
levere kvalitet til vore private kunder,” slutter Claus
Hommelhoff.

Foreningsstruktur
Med købet af Alfred Bergs investeringsforvaltningsselskab bliver det muligt at omdanne Formueplejeselskab
erne fra aktieselskaber til foreninger og samtidigt opretholde en billig forvaltning. Formueplejes kunder får tillige
en bedre mulighed for daglig handel med Formueplejeforeningerne til en pris, der altid er tæt på den indre værdi.
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Værdier

Claus Hommelhoff

holder fast i Formueplejes fundament

Der er sket meget i Formuepleje, siden virksomheden kom til verden for 30 år
siden. Især de seneste par år har vi oplevet en rivende udvikling, men det skal
man ifølge stifter Claus Hommelhoff ikke lade sig skræmme af. For udvikling
giver muligheder, og som han siger, er vi ikke gået på kompromis med vores
kerneværdier, selv om vi er blevet større.
Af Katrine Sigvardt, journalist, Formuepleje // katrine.sigvardt@formuepleje.dk

I de 30 år, som er gået, siden Formuepleje så dagens lys,
er der løbet meget vand i åen. Som Danmarks største
privatejede kapitalforvalter er Formuepleje i dag en
koncern med næsten 70 medarbejdere fordelt på kon
torer i Aarhus, Hellerup, London og Luxembourg.
Omkring halvdelen af de medarbejdere er kommet til
i løbet af de seneste tre år, og den pludselige vækst kan
blandt enkelte investorer skabe bekymring om, hvorvidt
Formuepleje stadig vil være i stand til at holde fast i de
nære relationer, som i 30 år har været en af virksom
hedens grundsten.
Men er der overhovedet grund til bekymring? Hvad er
konsekvenserne af udviklingen? Og kan man som investor regne med, at der også vil være noget tilbage af
det gamle Formuepleje i fremtiden? Stifter og ejer Claus
Hommelhoff er ikke i tvivl:
”Ja,” lyder det prompte.
”Det kan man regne med.”

Den nære relation
Formueplejes ambition har altid været at være mere end
en kapitalforvalter for sine investorer. Når vores kunder
kommer med et ønske om at investere både små og store
beløb, skal de have en oplevelse, der er markant ander
ledes end den, de får andre steder.

14
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Af samme grund har Claus Hommelhoff i 30 år bestræbt
sig på at tage hånd om den enkelte investors interesser
og behov:
”Forskellen på Formuepleje og andre er, at vi tilstræber
at kigge på det hele menneske, og hvordan han eller hun
prioriterer sin tid og bruger sine penge,” forklarer Claus
Hommelhoff og tilføjer, at familieforhold og værdier også
spiller ind i den relation, man som investor indgår med
Formuepleje.
Det er meget individuelt, hvad investorer lægger vægt
på, og derfor er det vigtigt, at man som kapitalforvalter
giver sig tid til at sætte sig ind i den enkeltes situation.
Af samme grund er de løsninger, Formueplejes rådgivere
anbefaler sine investorer, ikke dikteret fra ledelsen. Den
enkelte rådgiver har derimod udvidet spillerum til at
finde den løsning, der passer til den individuelle kundes
konkrete behov.
”Vi vil ikke sælge pakkeløsninger. Sådan skal det ikke
være hos os, og derfor har det heller aldrig været en del
af vores koncept,” forklarer Claus Hommelhoff og tilføjer,
at kundekonceptet i virkeligheden er meget enkelt:
”Om det er i investeringsrådgivning, kapitalforvaltning eller livets andre forhold, handler det om at interessere sig så meget for folk, at man forstår deres individuelle behov. Vores investorer betyder noget, og det skal de

>>
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Værdier
Formueplejes Aarhus domicil fra 1994-2005

Claus Hommelhoff
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Form
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kunne mærke. Derfor hjælper vi alt det, vi kan – også
uden for det faglige – og vi trækker gerne på de ressourcer, vi har i vores netværk uden for den finansielle verden, hvis det er relevant.”
Netop derfor har alle større investorer mulighed for
gratis at få tilknyttet en personlig formuerådgiver, som
de kan bruge til sparring og rådgivning på alle privatøkonomiske forhold – også på områder, der rækker ud over
Formueplejes kernekompetencer. Til det formål har vi
en række samarbejdspartnere indenfor eksempelvis
familie- og arveret, revisions- og skatteområdet, vi kan
trække på, for at tage så godt hånd om vores investorers
formuer som muligt:
”Det handler om at skabe tillid og tryghed. Når en
investor overlader sine penge til os, behøver vedkommende ikke at tænke mere over sin økonomi, hvis ikke
han eller hun ønsker det. Man kan sige, at vores investorer vælger at udlicitere den del af deres liv til os, så de kan
koncentrere sig om det, der giver værdi for dem. Så de
kan koncentrere sig om at leve,” siger Claus Hommelhoff.
Flere ansatte, flere kompetencer
For Claus Hommelhoff er der ingen tvivl om, at det er
det menneskesyn, der udgør hele Formueplejes fundament. Derfor håber han ikke, at nogle frygter, at
det Formuepleje, de kender, ændrer sig for meget.
16
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”Det vil overraske mig meget, hvis nogen har oplevet
deres kontakt til Formuepleje blive mindre. Sådan skal
det ikke være, men hvis man forestiller sig, at vi er gået
på kompromis med vores kerneværdier, synes jeg,
man skal teste os og lade det komme an på en prøve,”
opfordrer han.
Som iværksætter har Claus Hommelhoff skabt et
helt liv og en succesfuld karriere ved at se muligheder i
stedet for begrænsninger. Ifølge ham er det værste, man
kan gøre, at frygte udvikling og fremskridt, for det betyder, at man risikerer at gro fast.
”Det er så vigtigt, at man følger med tiden og tilpasser
sig den verden, der omgiver en. Ellers ender man med at
sidde alene tilbage i fortiden, og det kommer der ingen
gode resultater ud af,” siger han.
Han fortæller, at selvom udviklingen de seneste år
har været meget synlig, betyder det ikke, at Formuepleje
ellers ikke har ændret sig i løbet af de 30 år, virksom
heden har eksisteret. Formuepleje udvikler sig løbende
for at imødekomme nye situationer, og alle ændringer
tjener samme formål: At gøre virksomheden bedre for
alle – ikke mindst for investorerne. Derfor har Formuepleje blandt andet konstant fokus på risikostyring og
kvalitetssikring, så vi hele tiden lever op til branchens
højeste standarder. Det betyder for eksempel, at der er
blevet ansat flere dygtige og erfarne medarbejdere –
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også på andre områder end rådgivning og investering.
Det har været en klar prioritet for Formuepleje, idet det
sikrer, at vi kan opfylde vores målsætning om altid at
beskytte vores investorer bedst muligt og give dem den
kvalitet, de selvfølgelig forventer.
”Man skal huske, at vækst ikke nødvendigvis er en
dårlig ting. Og vækst behøver langt fra at betyde, at man
bliver tvunget til at gå på kompromis med kvaliteten.
Tværtimod,” siger Claus Hommelhoff, der som medarbejder selv har oplevet væksten og de muligheder, den har
skabt, som meget positiv.
”Den vækst, vi har oplevet i Formuepleje, har jo også
gjort det muligt at opruste på medarbejderfronten, og
her er flere altså en fordel. Når vi for eksempel har ansat
flere rådgivere, har vi også adgang til langt flere ressourcer og kompetencer. Hver rådgiver har sine forcer, og
derfor står vi i dag med et meget stærkt rådgiverkorps,”
påpeger han og tilføjer:
”Der er mange styrker og fordele ved at være flere.
Det gælder selvfølgelig i forhold til den faglige sparring,
vi har med hinanden internt, men hele meningen med
den sparring er jo at tage hånd om investorerne på den
bedst tænkelige måde.”
Formuepleje har også oprustet på andre fronter –
herunder på compliance og controlling – for at sikre, at
interne processer i forhold til eksempelvis handel med

værdipapirer lever op til både love og regler og de fastsatte investeringsrammer. Alt sammen for at beskytte
investorerne bedst muligt.

Kan Formuepleje blive for stor?
Uanset hvordan Formuepleje udvikler og ændrer sig
gennem tiden, vil udviklingen altid tage udgangspunkt
i de gamle grundværdier. Har man valgt at investere i
Formuepleje, fordi man vægter den personlige kontakt,
kan man derfor trods den markante vækst være helt
rolig.
”Det kan godt være, vi bygger ovenpå, men fundamentet vil altid være det samme. Min nu afdøde medstifter
Erik Møller og jeg har lagt vores sjæle i Formuepleje. Det
er vores livsværk, og derfor betyder det meget for mig,
at vi husker, hvem vi er, og hvor vi kommer fra,” siger han
og tilføjer, at Formueplejes grundværdier altid vil være
omdrejningspunktet.
”Og det vil jeg faktisk godt love. Det kan godt være, vi
vokser, men Formuepleje vil aldrig blive så stort, at vi vil
komme til at gå på kompromis med vores værdier. Det
har den nye daglige ledelse købt ind på, for det var og er
et krav fra ejerne.”
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Rådgiverportræt

Formuepleje er til
for kunderne

Formuepleje har netop ansat kundechef Helle Snedker til at lede rådgiverteamet
i Hellerup. For hende er kunden altid i centrum, når det handler om at rådgive
om noget så vigtigt som folks opsparing.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Formueplejes nye kundechef i Hellerup, Helle Snedker,
er ikke ny i Formuepleje. Hun har været helt ude af branchen i fem år og arbejdet med salg af teknisk udstyr til
medicinalbranchen. Nu er hun genansat i Formuepleje,
og det er hun glad for.
”Jeg har genfundet meget af det gode hos Formuepleje, som jeg kan huske. Og jeg er glad for at kunne
konstatere, at Formuepleje fortsat har et utroligt stærkt
koncept, og at det er kunderne og kundernes behov, der
står i centrum. For i min optik, er Formuepleje til for
kunderne,” siger Helle Snedker.
Investering er tillid
Kundernes høje værdi betyder også, at det vigtigste mantra for Helle Snedker og for Formuepleje i det hele taget
er at opbygge og vedligeholde langvarige relationer.
”Investering handler om tillid og troværdighed.
Vi tager imod folks opsparing og får til opgave at få disse
penge til at yngle på en måde, der passer til kundens
risikoholdning og afkastforventning. Den opgave er jeg
meget ydmyg over for. Investering handler jo om frem
tiden, og her er det utroligt vigtigt at arbejde sammen
med kunden om at lægge en solid plan, der kan indfri
de ønsker og behov, kunden har.”
Helle Snedker fortæller, at hun ofte oplever, at selvom
hun har arbejdet tæt sammen med kunden om at lægge
en solid langsigtet plan for placering af kundens opsparing med klare rammer for, hvordan afkastet kan og må
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svinge, og et mål for, hvordan formuen skal vokse over
fem eller ti år, ringer kunden måske efter 14 dage og er
bekymret over, at kurserne er faldet.
”Til de kunder plejer jeg at sige, at de skal finde den
plan frem, som vi har lagt sammen. Her har vi nedfældet,
hvordan formuen kan bevæge sig inden for bestemte
rammer, og hvis vi holder os inden for rammerne, så
gælder det om at holde fast. Det er min klare opfattelse,
at hvis planen er gennemarbejdet og accepteret af begge
parter, så er det forkert at skifte til en ny plan efter kort
tid. Det vil næsten altid føre til et dårligt resultat. I virkeligheden er det en gave at kunne holde fast og at slippe
for at skifte mening. Og det gælder for begge parter. Det
er det, jeg mener med at opbygge og fastholde langvarige
relationer – at have en god plan, at holde fast og i fællesskab at glædes over det resultat, planen leverer.”
Stabilitet i kundeforholdet
På kontoret i Hellerup består rådgiverteamet aktuelt af
tre rådgivere udover Helle Snedker, og yderligere en rådgiver er hyret ind, men tiltræder først til sommer. Alle
er meget erfarne formuerådgivere, og her lægger Helle
Snedker stor vægt på, at det team, hun leder, er et team,
der også er der om fem eller ti år.
”Ligesom jeg lægger stor vægt på langvarige kundeforhold, så synes jeg også, det er vigtigt, at mine med
arbejdere har det så godt, at de ønsker et langvarigt
ansættelsesforhold i Formuepleje. Det er både vigtigt for

>>

<< Kundechef Helle Snedker er netop tiltrådt
på kontoret i Hellerup. Hun vender tilbage
til Formuepleje efter fem år
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trivslen, men først og fremmest er det essentielt for
netop at kunne opbygge de vigtige langvarige kunde
forhold, som Formuepleje og jeg lægger vægt på. Både
kunderne og rådgiverne får på den lange bane mest ud
af et tillidsfuldt forhold med en lang fælles historik.”

Rigtigt investeringskoncept
Et af de vigtigste argumenter for, at Helle Snedker vender
tilbage til Formuepleje, er, at de investeringsløsninger,
som Formuepleje formidler til kunderne, grundlæggende
er rigtige.
”Jeg føler helt ind i min sjæl, at den måde, Formuepleje
griber investeringer an på, er den bedst mulige. Formuepleje er i mine øjne unik, og jeg vil ikke arbejde i andre
finansielle virksomheder. Det, der er afgørende for
mig, er, at investor trygt kan overlade sin opsparing til
Formuepleje, når der er truffet en beslutning om risiko
og investeringshorisont. Her er ikke noget med, at så
kommer der lige en ny ”spændende” investeringsforening med iranske aktier eller sydamerikanske virksomhedsobligationer, som kunderne absolut skal have proppet ind i deres depoter. Vi har blandede fonde med både
obligationer og aktier samt en gearing alt efter risiko
og investeringshorisont. Det er simpelt. Kunden kan så
fokusere på sit privat- og arbejdsliv, mens vi bruger al
vores tid på at bevare og øge formuer. Bedre arbejds
deling findes ikke.”
Alt drejer sig ikke om os
Helle Snedker peger på, at vi i den finansielle sektor er
tilbøjelige til at tro, at alt handler om det, vi beskæftiger
os med. Det gør det ikke. Udenfor er der masser af veluddannede, velhavende mennesker, som slet ikke interesser
sig for, hvordan de finansielle markeder bevæger sig,
hvilken betydning nye skatteregler har eller hvilke
omkostninger, der er i forbindelse med deres pensionsopsparing. Det må vi respektere.
”Men vi bør samtidigt forsøge at fortælle, når der er
vigtige forhold, som kan sikre det bedste afkast i forhold
til risiko og til lavest mulige omkostninger. Det kan ærgre
mig, at mange bruger mere tid på tilbudsaviser end pensionsoversigter, lånedokumenter og forsikringsoplysninger. I langt de fleste tilfælde er det finanssektorens egen
skyld. Vi kommunikerer på en måde, som mange ikke
forstår, og bruger ord, som ingen uden for finanssektoren
kender. Det skal vi lave om på. Og vi skal glæde os, hver
gang en potentiel investor beder os ”skære det ud i pap”.
Det betyder, at vi ikke har gjort vores arbejde godt nok,
men at han er villig til at lære, hvis vi er villige til at
formulere os forståeligt,” siger hun.
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”Jeg føler helt ind i min sjæl,
at den måde, Formuepleje
griber investeringer an på,
er den bedst mulige.
Jeg kan godt lide tanken
om, at vores investorer er
medinvestorer.”
Helle Snedker

Stærke værdier
Et stærkt investeringskoncept er vigtigt for at skabe
det gode langsigtede afkast, men Helle Snedker lægger
også stor vægt på, at Formuepleje bygger på nogle stærke
kerneværdier, der er så stærke, at de har overlevet
gennem 30 år.
”Jeg kan godt lide tanken om, at vores investorer er
medinvestorer. At vi investerer sammen med dem, at
vi har sammenfaldende interesser i at skabe det bedst
mulige afkast. Javel – vi er ikke de billigste, men vores
resultathonorar har indflydelse på alt, hvad vi foretager
os. Vi er fokuserede på at handle værdipapirer billigst
muligt, at låne til lavest mulige rente og at undgå provi
sioner af enhver tænkelig art, der kun gør vores afkast
lavere. Jeg kan mærke, at denne ”medinvestorånd” trives
i Formuepleje, og at alle medarbejdere arbejder tæt
sammen om at skabe gode langsigtede resultater for
kunderne. Det er meget motiverende som medarbejder,
og det er en virksomhedsånd, som jeg kan mærke hver
dag, og som jeg sætter stor pris på.”
30 års fødselsdag
I år fejrer Formuepleje sin 30 års fødselsdag.
”Det glæder mig også at få lov til at være tilbage i
vores jubilæumsår. Tænk, at det er 30 år siden, Claus
Hommelhoff og Erik Møller startede. Og at Claus fortsat
er en ivrigt engageret kundernes mand. Det har jeg
kæmpe respekt for. Jeg synes, det betyder noget, at Formuepleje med sit stærke koncept og værdier ikke bare
har kunnet overleve men også udvikle sig over en periode på 30 år, med valutakriser, krig, terrorangreb, it- og
finanskriser. Det borger for en stærk virksomhed, som
jeg er glad for igen at være en del af.”
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Fremtidens
forstyrrende
nytænkning
Det varer ikke længe, før førerløse biler er en integreret del af bybilledet, og
droner ringer på døren for at aflevere de varer til os, som vi har bestilt på nettet.
Verden, som vi kender den, er på nippet til at blive en anden. Den teknologiske
udvikling buldrer af sted, og potentialet er enormt – også når man ser på
fremtiden gennem investeringsbriller.

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

Der er revolution.
Verden, som vi kender den, er i opbrud. Grænserne
mellem den fysiske, digitale og biologiske verden er nedslidte og papirtynde, og transformationen vil påvirke alle
fagområder, alle økonomier og alle industrier. Ingen går
fri. Revolutionen vil ændre måden, vi lever, arbejder og
interagerer med vores omgivelser på markant. Den vil
endda udfordre den traditionelle opfattelse af, hvad det
vil sige at være menneske.
Udviklingen er blevet beskrevet som den fjerde industrielle revolution, men den danske it-ekspert Preben
Mejer mener, at det er meget mere end det.
Det vigtigste råstof
”Det, der gør forskellen i forhold til tidligere, er, at vi er
nået så langt med den teknologiske udvikling, at vi nu
kan begynde at kombinere enheder og forskellige teknologier. Der er et utroligt potentiale, og det skaber nogle
helt fantastiske muligheder,” siger Preben Mejer, som er
en af Danmarks mest indflydelsesrige it-personer.
Preben Mejer er ekspert i at fange trends i grænselandet omkring it og teknologi, og han er ikke i tvivl om, at
vi går en fremtid i møde, hvor rigdom af data er det vigtigste råstof. Det skyldes, at vi allerede befinder os i det,
han kalder Cognitive Computing-æraen, hvor computere

er blevet så intelligente, at de kan kommunikere, være
spontane og virke nærmest menneskelige.
En af de virksomheder, der er længst fremme på det
punkt, er IBM, som de seneste par år har satset og investeret massivt i udviklingen af intelligent software.
”Nogle husker måske IBM’s supercomputer, Watson,
der blev kendt for at slå verdens bedste skakspillere og
tæve folk i Jeopardy. Den har man arbejdet videre med, og
ud af det er der kommet en meget spændende forretning,”
forklarer Preben Mejer og tilføjer, at fordi Watson er bygget på baggrund af en kæmpe vidensdatabase, vil den
kunne gøre en stor forskel i for eksempel lægeverdenen:
”Watson skal ikke afløse læger, men den skal være
beslutningsstøtte for dem, når de for eksempel skal
finde frem til de bedste behandlingsmuligheder for
deres patienter. Det er et fantastisk beslutningsstøtteværktøj, som nærmest giver sine brugere superkræfter,
uanset hvilket område man anvender det på,” forklarer
Preben Mejer.
Digital dialog
Begrebet data dækker over en bred palet af informationer, der behandles digitalt, og skaber et grundlag for at
indgå i dialogbaserede interaktioner med vores tekno
logiske enheder.
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Preben Mejer
Preben Mejer er blandt Danmarks mest indflydelsesrige
IT-personer og har gennem tiden stablet flere succesfulde
internetvirksomheder på benene. I dag rådgiver han om
den teknologiske fremtid og indgår i bestyrelserne for flere
teknologivirksomheder.

”Produkterne kender mig. De kender mit behov og den
der kan forbedre og optimere produkter, vi allerede har
situation, jeg står i lige nu. Derfor kan man sige, at vi går
glæde af i dag.
fra at have mennesker på nettet til at have en masse dimEt af de første revolutionerende materialer er carbon
ser online, som taler sammen og udveksler data inden
nano-tubes, som er ti gange hurtigere end silicium,
for de rammer, jeg som bruger har givet dem,” siger
1000 gange bedre ledende end kobber og 300 gange
Preben Mejer.
stærkere end stål. Et andet område, der i øjeblikket er i
Dimsernes dialog giver både mulighed for øget autorivende udvikling er på batterifronten, hvor der ellers
matisering i almindelige menneskers hverdag, men også
ikke er sket ret meget siden 1990, da Sony lancerede
i en industriel og erhvervsmæssig sammenhæng, hvor
litiumbatteriet.
der er stort potentiale for at skabe økonomisk værdi i
”Udviklingen af batterier har stået mere eller mindre
form af øget effektivitet og produkstille, men nu sker der rigtig meget
tivitet. En af de virksomheder, som
– blandt andet på grund af Tesla og
gennem flere år har kørt en målretElon Musk (CEO i Tesla Motors,
tet indsats på området, er General
red.),” siger Preben Mejer.
Tesla har planer om at
Electric, der især har satset stort
bygge en superfabrik,
”Tesla har planer om at bygge en
og når den kommer op at
på arbejdet med sensorer:
superfabrik, og når den kommer op
køre, regner man med,
”Ved for eksempel at sensorat køre, regner man med, at prisen
at prisen på batterier
spække hospitaler kan man på årspå batterier vil falde med næsten
vil falde med næsten
basis behandle 10 procent flere
60 procent. Samtidig planlægger de
60 procent
patienter uden at gå på kompromis
at øge kapaciteten på batterier med
med kvaliteten i behandlingen. Ved
5-10 procent om året, og så rykker
at sensorspække en motor på et
det for alvor!”
jetfly, kan man med tre ugers varsel forudse problemer,
Preben Mejer fortæller også, at der i løbet af ganske få
før de opstår, og dermed tage flyet ud til et scheduleret
år vil komme helt nye batterityper, og at det vil få stor
eftersyn og undgå balladen ved først at hive det ud, når
betydning for alt, hvad vi arbejder med. En af de nye
det er gået galt,” fortæller Preben Mejer.
typer er de såkaldte 3D-batterier:
Og den type tiltag kan ses på bundlinjen.
”Et 3D-batteri er en form for skum. Det betyder, at
”I dag, når man laver service, planlægger man det i
man vil kunne støbe batterier ind i alle mulige forme, og
forvejen. Hvis man kan fange dem, når der begynder at
skummet kan gemme dobbelt så meget strøm som et
være optakt til problemer, så er der faktisk rigtig god
almindeligt litiumbatteri. Prøv at forestille dig, hvad det
økonomi i det. Dels kan man spare op til 30 procent på
vil betyde for en Tesla, hvor alle hulrum er fyldt op med
driftsomkostningerne, men man kan også fjerne 70
batterier.”
procent af de breakdowns, der måtte komme gennem
ikke-planlagte eftersyn,” siger Preben Mejer.
Forstyrrende nytænkning
Den fjerde industrielle revolution vil også få konsekvenNye materialer og mere kapacitet
ser for måden, man driver forretning på. For selvom udMen fremtiden byder på mere end data, robotter og auto- viklingen har skabt en masse forretningsmæssige muligmatisering. Den rummer også en række nye materialer,
heder for blandt andet mindre start-up-virksomheder,
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Henrik Franck
Partner og direktør i Formuepleje, investeringsstrateg og
medlem af investeringskomiteen. Henrik Franck er tidligere
investeringsdirektør i PFA og JØP samt investeringschef
i BankInvest. Han har mere end 26 års erfaring med
kapitalforvaltning.

har den også skabt en række faldgruber, man som investor skal være særligt opmærksom på. Det mener Formueplejes investeringsstrateg Henrik Franck. Et eksempel på noget, der vil komme til at fylde meget mere, end
det allerede gør i dag, er deleøkonomi.
”Der er en tendens til, at forbrugere i stigende grad
bliver ligeglade med, om de ejer et bestemt produkt. Køb
og ejerskab er ikke så væsentligt. Det vigtige er, at de har
adgang til at bruge det. Det er det, der skaber muligheder
for, at tjenester som Uber, Amazon og AirBnB opstår,”
siger Henrik Franck og tilføjer, at det, der kendetegner
denne selskabstype, er at de er globale og skalerbare,
beskæftiger ganske få medarbejdere og ikke ejer store
fysiske aktiver.
”I dag er det muligt at etablere markedspladser, hvor
købere og sælgere, som før i tiden aldrig ville have
mødtes, kan handle kapacitet af fysiske aktiver som for
eksempel huse og biler,” siger han.
Kombinerer man de nye forretningsmodeller med nye
materialer og teknologier, stiller det store krav til etablerede virksomheder og brancher, for det er altafgørende,
at man evner at tilpasse sig den nye virkelighed. Ellers
dør man.
”Tænk på konsekvenserne for logistikbranchen, når
man ved hjælp af 3D-print ikke længere behøver at
transportere varer. Når motoren i en Boeing Airbus 380
pludselig får problemer, kan man faktisk allerede i dag
printe reservedele på stedet, hvor man har brug for dem.
Og hvad med lagringen af energi og de nye batteriers
øgede kapacitet? Det får enorme konsekvenser for for
syningssektoren,” siger Henrik Franck.
Tænk store tanker
Derfor er det afgørende, at man også som investor
evner at tilpasse sig den nye virkelighed og er visionær
nok til at være på forkant med fremtiden. Af samme
grund er det ikke bare en udfordring for traditionelle
bilfabrikanter, at der i øjeblikket bliver gjort så store

fremskridt i forhold til brændstof og lagring af energi.
Det er i stedet, om de formår at tænke stort nok.
”Det er ikke nok at investere i udviklingen af batteriteknologi eller at lobbye for at forsinke producenter som
Tesla i deres fremmarch. For det første er de høje forskningsudgifter noget, der går ud over indtjeningen, og for
det andet ser vi store fremskridt i forhold til førerløse
biler,” siger Henrik Franck og tilføjer:
”Prøv at forestille dig, hvad der vil ske, når nogen
kombinerer den førerløse bil med en batteridrevet bil og
igen kombinerer resultatet med den private taxatjeneste
Uber. Man regner med, at en delebil kan erstatte 13
privatejede biler. Det er voldsomt, og jeg er faktisk ikke
sikker på, at vi i 2025 pr. automatik vil eje en bil. I stedet
vil man bestille en førerløs, batteridrevet vogn via sin
smartphone, når man skal på arbejde, eller ungerne skal
hjem fra skole.”
Implikationerne af udviklingen alene på denne front
er enorme.
”Forsikringsbranchen vil blive hårdt ramt, når de
førerløse biler laver færre – for ikke at sige ingen –
ulykker. Parkeringshuse bliver overflødige, fordi der ikke
længere vil være et behov for at parkere inde i byerne,
og når det ikke længere er urealistisk at forestille sig, at
flertallet af nye biler i 2015 vil være eldrevne, ja så kan
det godt være, at de traditionelle bilfabrikanter har udviklet sig, men hvis man stadig er belastet af vanetænkning, vil det slet, slet ikke være nok,” siger Henrik Franck.
”Der er ingen tvivl om, at de store virksomheder står
overfor nogle vanskelige strategiske valg, for der kommer hele tiden nye spillere på banen, og derfor bliver
de nødt til at konfigurere sig anderledes. Både virksom
heder og investorer skal holde øje med den udvikling,
for det vil ramme alle sektorer, og dem, der tror, de går
fri, er naive,” slutter han.
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Aktiemarkedet

og de hysteriske kællinger
Den uro, vi i løbet af de seneste par måneder har oplevet på de finansielle
markeder, er blevet forklaret på mange måder. Udpræget nervøsitet og til tider
panik har bidraget til de store udsving, men grundlæggende er der to forhold,
som har haft afgørende betydning for udviklingen i 2016.
Af Otto Friedrichsen, aktiestrateg, Formuepleje // otto.friedrichsen@formuepleje.dk // Twitter: @O2friedrichsen

I 1983 gjorde tidligere skatte- og afgiftsminister Mogens
Lykketoft sig særligt bemærket, da han kaldte aktørerne i
den danske finansverden for en flok hysteriske børskællinger. Det er ikke sikkert, han var sluppet af sted med en
tilsvarende bemærkning i 2016, men uanset hvad er formuleringen brugt igen og igen, når de finansielle markeder har oplevet store kursudsving. Udviklingen på de
globale aktiemarkeder har i 2016 været usædvanlig hård,
og voldsomme udsving i løbet af meget korte perioder har
medført paniske tilstande og spekulationer om, hvorvidt
vi stod på randen af en ny finanskrise. Grundlæggende er
der tale om, at vi skal vænne os til større udsving. Den
øgede regulering af finanssektoren efter finanskrisen,
kombineret med algoritme-baseret computerhandel er
medvirkende årsager til, at markedet reagerer med større
udsving, når der kommer data som de hysteriske børskællinger kan opfatte som positive eller negative. Formuepleje
vurderer, at der er to faktorer, som har affødt den store
turbolens i 2016.

Årsag nummer 1: Kina
Alle øjne rettet mod Kina
Der er ingen tvivl om, at Kina har været et af de centrale
omdrejningspunkter i forhold til aktiekursfaldene i 2016.
Markedet har især reageret på den vækstopbremsning,
som landet i øjeblikket oplever, selvom udviklingen som
sådan ikke bør komme bag på investorerne.
Kina har nemlig gennem en længere periode undergået en transformation fra investeringsdrevet fremstillingsøkonomi mod en mere forbrugsdrevet serviceøkonomi. Grunden til, at markedet alligevel bliver bekymret
er, at flere nøgletal i højere grad har bekræftet vækst
opbremsningen, og at landet begyndte at devaluere sin
valuta (yuan) i august sidste år.
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Ny valutapolitik eller mere af det samme?
Vækstopbremsningen i Kina har som sagt været undervejs i flere år, men med devalueringen sidste år ændrede
situationen sig markant. Kina har tidligere ført fastkurspolitik overfor den amerikanske dollar, men ved plud
selig at svække yuanen i forhold til netop dollaren
gjorde landet det billigere for omverdenen at købe kinesiske varer og dyrere for kineserne at importere udenlandske varer.
I sig selv er det ikke en skelsættende handling, idet
centralbankernes pengepolitiske stimuliprogrammer
i de primære økonomier i vid udstrækning også har
haft til hensigt at svække de respektive valutaer. Det
afgørende i forhold til Kina var derimod signalet om, at
kineserne ønskede at bryde med fastkurspolitikken og
båndet til dollaren. Hele kommunikationen omkring
devalueringen i august og de efterfølgende mindre devalueringer viste sig at være en udfordring for de finansielle markeder. Kina gav udtryk for, at yuanen skulle
være en stabil valuta, og at den som et led i optagelsen i
IMF’s reservevalutakurv, Special Drawing Rights, SDR,
også ville blive mere markedsbestemt. Det budskab stod
dog i skarp kontrast til det, som markederne oplevede:
En række mindre devalueringer og en generel depreciering fra december gående ind i januar.
De finansielle markeder indledte derfor 2016 i en ond
spiral, hvor en række dårligere end ventede nøgletal
øgede frygten for, at der var en hård landing på vej i Kina,
og at man i højere grad end tidligere var villig til at bruge
valutaen som et muligt middel i forsøg på at genstarte
specielt den kinesiske eksport.
Svagere kinesisk valuta presser resten af verden
Ordet valutakrig er sjældent blevet brugt de seneste år.
Gentagne pengepolitiske stimuliprogrammer først i
USA og senere i Japan og Europa har dog i vid udstrækning haft til formål at svække indenlandske valutaer over
for samhandelspartnerne således, at eksportvarer blev

>>

”Kina har tidligere ført fastkurspolitik overfor den amerikanske dollar,
men ved pludselig at svække yuanen i forhold til netop dollaren gjorde
landet det billigere for omverdenen at købe kinesiske varer og dyrere for
kineserne at importere udenlandske varer.”
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KINESISK YUAN OVERFOR AMERIKANSK DOLLAR
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landske konti i forbindelse med valutahandel og samtidig
i perioder begrænset den korte likviditet, så helt korte
renter er steget markant. Det har gjort det væsentligt
dyrere at spekulere mod den kinesiske centralbank.
2. Træk på indlån
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billigere i udlandet. De seneste stimuliprogrammer fra
Den Europæiske Centralbank (ECB) har for eksempel
givet betydelig medvind til europæiske og danske eksportvirksomheder, fordi det simpelthen er blevet billigere for USA at købe europæiske og danske varer.
I dette perspektiv er det ikke overraskende, at Kinas
entre i den globale valutakrig har rystet markederne.
Udfordringen er jo, at ikke alle kan svække sin valuta for
at eksportere, idet der naturligt er en eller flere, der er
nødsaget til at importere.
Problematikken forstærkes, idet mange af Kinas samhandelspartnere i Emerging Markets har låst deres egne
valutaer fast mod den kinesiske. Dermed er problematikken ikke kun isoleret til Kina, men også til store dele af
Emerging Markets.
Det finansielle link har stor betydning
Udover den direkte effekt gennem samhandlen mellem
øst og vest er et andet og mere betydeligt element den
direkte og indirekte finansielle forbindelse mellem Kina
og resten af verden. Kinas ønske om at liberalisere sin
valuta har konsekvenser for samhandlen med omverden.
Den finansielle effekt har dog langt større betydning.
Overordnet set er der tre forhold, der presser den
kinesiske valuta:
1. Spekulation

En helt naturlig konsekvens af Kinas nye valutapolitik,
forventningen om vækstopbremsning og den mangelfulde kommunikation har bidraget til spekulationen om,
hvorvidt den kinesiske valuta ville fortsætte sit fald.
Salgspres fra valutaspekulationen forstærker presset på
valutaen, hvis ikke der gribes ind. Derfor har Kina blandt
andet hævet offshore-bankernes reservekrav på inden28
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Når Kina som i efteråret og starten af 2016 lader sin
valuta svække over for primært amerikanske dollar,
opstår der en naturlig interesse fra kinesere og kinesiske
virksomheder i at trække penge ud af landet og placere
dem i hård valuta, der ikke svækkes relativt. Det betyder,
at frygten for yderligere svækkelse får kinesere til at
veksle yuan til dollar, hvilket lægger yderligere pres på
den kinesiske valuta og valutareserve, idet centralbanken dermed skal købe yuan. Kina har i øjeblikket en
grænse på 50.000 dollar, der kan benyttes til at veksle
kinesisk indestående til udenlandsk valuta for almindelige kinesere. Grænsen er indført i et forsøg på at kontrollere flowet fra indlånssiden, men man må forvente,
at rammen i vid udstrækning er blevet udnyttet af dem,
som har haft interesse i det.
3.	Konvertering
af dollargæld

Mængden af dollargæld i Kina og Emerging Markets er
den tredje væsentlige årsag til bevågenheden omkring og
presset på den kinesiske valuta. Siden finanskrisen i
2008 og 2009 har den amerikanske centralbank forsøgt
at sætte gang i økonomien ved at sænke renterne og
pumpe likviditet ud i markedet. En del af denne rigelige
likviditet er strømmet mod Kina og Emerging Markets i
form af lånoptagelse (se figuren på næste side). Fordelen
for låntagere ved dette var blandt andet, at renten på
gælden var faldende og tæt på nul, samtidig med at den
amerikanske dollar generelt blev svækket på grund af de
pengepolitiske tiltag i USA – samlet set en fordelagtig
situation for låntager, idet omkostningen ved gældsserviceringen var lav og faldende.
Bank for International Settlement (BIS) offentliggjorde i sin kvartalsanalyse fra den 6. december 2015
omfanget af dollarnomineret gæld i Emerging Markets.
Siden 2008 estimeres dollargælden i Emerging Markets
at være vokset med op imod 83 procent1) til i alt 3.300
mia. dollar2). Af den samlede estimerede dollargæld i
Emerging Markets regner BIS med, at Kina repræsenterer 31 procent. Så ud over, at Kina i forvejen har en meget høj samlet gæld på cirka 247 procent af BNP3), ligger
en del af denne gæld også i dollar.

SAMLEDE KINESISK GÆLD I PROCENT AF BRUTTONATIONALPRODUKT
Gæld i procent af BNP
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Med en amerikansk økonomi i bedring og en deraf
stigende forventning til rentestigninger i USA (første
rentestigning kom i december 2015) har dette medført
en styrkelse af den amerikanske dollar over for en lang
række valutaer gennem en længere periode. Kina har i
samme periode oplevet, at vækstafmatningen er tiltaget,
og har gentagne gange sænket renten eller foretaget
andre pengepolitiske manøvrer i forsøg på at øge den
kinesiske vækst. En stigende amerikansk rente og en
række devalueringer af den kinesiske valuta4) 5) har alt
andet lige bevirket, at omkostningen ved serviceringen af
dollargælden er steget.
Dette er grunden til, at man hen over efteråret og i
starten af 2016 har set en konvertering af dollargæld til
gæld i kinesisk valuta. Kinesiske virksomheder indfrier
altså deres gæld ved at købe dollar og optager lån i lokal
valuta, hvilket af nogle frygtedes at ville lægge pres på
valutaen. Formuepleje forventer dog ikke, at den kinesiske
valutareserve for alvor kan udfordres, idet den kinesiske
valuta fortsat er underlagt nogle markante valutarestriktioner for kinesiske privatpersoner – og virksomheder –
ligesom der er rig mulighed for yderligere opstramning af
restriktioner fra den kinesiske regerings side.

Pausemekanisme i det kinesiske
aktiemarked slog fejl
Usikkerheden omkring den kinesiske valutapolitik og det
fremadrettede niveau for kinesisk vækst har som beskrevet ovenfor været betydelige årsager til nervøsiteten i
2016. I forsøg på i højere grad at kontrollere bevægelserne
i det kinesiske aktiemarked indførte Kina i starten af året
en såkaldt Circuit Breaker – det vil sige en slags pause
mekanisme, der går ind og standser al handel på aktiemarkedet, når kursfaldende over kort tid bliver for store.

Det giver investorer og handlere mulighed for at stoppe
op og vurdere situationen, og forventningen var, at man
på den måde i vid udstrækning kunne undgå panik i
markedet. En pausemekanisme i et aktiemarked er ikke
usædvanlig, men i Kinas tilfælde var konstruktionen
uhensigtsmæssig. Ved et kursfald på 5 procent ville der
automatisk blive indført en børspause på 15 minutter,
hvorefter handlen ville blive genoptaget. Faldt markedet
efterfølgende med i alt 7 procent, ville det lukke resten af
dagen. Udfordringen i et aktiemarked som det kinesiske er,
at udsvingene er væsentligt større end i de mere etablerede markeder. Det skyldes risikoen generelt, men også
den spekulative kultur, der hersker blandt private kinesiske investorer. Rammes pauseniveauet på 5 procent, og
markedet efter 15 minutter åbner igen, er der ikke langt til
de i alt 7 procent, hvor markedet lukker helt. I Kina betød
det, at investorer efter pauseperioden benyttede vinduet
til at storsælge aktier for at komme ud af de spekulative
positioner, inden markedet lukkede helt. Dermed blev
effekten af pausemekanismen mod hensigten større udsving og hyppige markedslukninger. Det skabte betydelig
volatilitet, og den 8. januar 2016 blev pausemekanismen
>>
afviklet efter kun at have været aktiv i fire handelsdage.

>>
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Årsag nummer 2: Olieprisen
Historisk fald i olieprisen
Et andet vigtigt område i forhold til forklaringen på
uroen på aktiemarkedet i 2016 er udviklingen i
olieprisen.
Olieprisen er siden juni 2014 faldet fra omkring 90 dollar dollar pr. tønde til nu omkring 35 dollar, hvilket i vid
udstrækning kan forklares gennem udbudssituationen af
råolie mere end ændringer i efterspørgslen. Øget udbud af
skiffergas og -olie fra blandt andet USA har været medvirkende til, at udbudsniveauet generelt er steget massivt.
Kombineret med OPEC’s ambition om at fastholde og i
perioder ligefrem øge udbuddet af råolie fra medlemslandene har det resulteret i en kraftigt faldende oliepris.
Hastigheden, hvormed olieprisen er faldet, og lavpunktet for olieprisen har understøttet de aktiekursfald
og den panik, der til tider har vist sig i aktiemarkedet i
2016. Det skyldes, at kreditrisikoen er steget markant.
Mange olieselskaber og selskaber, der servicerer eller på
anden måde supporterer olieindustrien, er på grund af
olieprisfaldet kommet under voldsomt pres rent økonomisk. Projekter er blevet aflyst, investeringsaktiviteten i
oliesektoren er på nulpunktet og samtidig har flere energiselskaber svært ved at afvikle deres gæld.
Lav oliepris skidt for aktiemarkedet!
Fokus på kreditrisikoen fra energisektoren og de potentielle økonomiske følgeeffekter har presset hele aktiemarkedet. Energisektoren er naturligt blevet ramt af den
meget lave oliepris, men markedsfrygten har i tiltagende
30
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grad også været rettet mod den finansielle sektor
(herunder bankerne), som risikerede at blive ramt af
stigende tab på udlån. Visse dele af den industrielle sektor, hvis drift er afhængig af olieprisen, er også blevet
påvirket af den tiltagende kreditrisiko. Alt dette skyldes,
at disse sektorer har en væsentligt større vægt i aktiemarkedet, men det er også grunden til, at man i 2016 har
kunnet se en iøjnefaldende samvariation mellem olieprisen og aktiemarkedet. Når olieprisen er faldet, er aktiemarkedet ligeledes faldet, hvilket umiddelbart virker
forkert, da en lavere oliepris jo fungerer som en skattelettelse for den globale forbruger. Billigere olie øger alt
andet lige forbrugerens købekraft og burde understøtte
forbrugslysten. Derfor ville det som udgangspunkt være
positivt for aktiemarkedet, idet langt de fleste økonomier
er forbrugsdrevne. Grunden til, at vi har oplevet det
modsatte, er i høj grad, at kreditrisikoen løber hurtigere
til aktiemarkederne end de positive forbrugseffekter ved
OLIEPRIS OG KORRELATION MELLEM OLIE OG S&P 500
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”Når olieprisen er faldet, er
aktiemarkedet ligeledes faldet,
hvilket umiddelbart virker
forkert, da en lavere oliepris jo
fungerer som en skattelettelse
på den globale forbruger.”

en lav oliepris. Med andre ord har frygten for konkurser i
energisektoren og eventuelle negative følgeeffekter i
øvrige udvalgte sektorer vægtet højere i investorernes
bevidsthed end de positive forbrugseffekter, vi må
forvente, indfinder sig over de kommende kvartaler.
Formuepleje mener dog, at markedets frygt for væsentlige kredittab i banksektoren er overvurderet.
Normal markedsuro eller hysteri?
Vækstbekymringen kombineret med et nyt valutaregime
for den kinesiske valuta var blandt hovedårsagerne til,
at netop Kina har spillet en afgørende rolle i udviklingen
på de globale aktiemarkeder i 2016. Også kommunika
tionen fra den kinesiske centralbank samt et fejlagtigt
forsøg på at kontrollere udsvingene på det kinesiske
aktiemarked forstærkede den globale nervøsitet og pressede de finansielle markeder.
Derudover var et markant olieprisfald kombineret
med en accelererende kreditfrygt også forhold, der pressede aktiemarkedet i takt med, at olieprisen satte nye
bundrekorder. En udvikling, der også bidrog til udløsningen af en række klassiske recessionssignaler i specielt
kreditmarkedet og fremstillingssektoren.
Læg dertil de seneste års regulering af bankerne, som
har reduceret deres beholdning af markedsaktiver betydeligt og dermed fjernet den buffer, der tidligere kunne
lægge en dæmper på urolige perioder, og en markant
stigning i computerhandel, som inden for millisekunder
reagerer og forstærker de markedsbevægelser, der er i
gang. Spørgsmålet er, om det blot var de hysteriske børs
kællinger fra 1983, der igen var på spil, eller om udviklingen bunder i reelle bekymringer. Svaret er nok, at
det er en blanding af fundamentale bekymringer, der

er blevet forstærket af en til tider panisk stemning.
I løbet af den seneste måned har markederne oplevet en
gradvis stabilisering i den kinesiske valuta og en forholdsvis stabil oliepris i niveauet 35-40 dollar pr. tønde.
Netop stabiliseringen i disse forhold, der var blandt de
udløsende faktorer til nervøsiteten i starten af året, har
skabt positiv stemning i et aktiemarked, hvor meget af
det tabte ved midten af marts var genvundet.
Selvom børskællingerne i 2016 har bidraget til nervøsitet og til tider paniske tilstande, skal man som investor
ikke underkende de udfordringer, aktiemarkederne på
længere sigt står over for. Kina og andre lande gennemgår strukturelle udviklinger i deres økonomier fra
eksportdrevet til i højere grad at blive drevet af inden
landsk efterspørgsel. Dog forventer Formuepleje, at det
stadig er USA, der driver det klassiske driftsmæssige
opsving.
Man skal dog have i baghovedet, at dette sker samtidig
med en normalisering i risikoprofilen på aktier og en forventelig gradvis normalisering i den amerikanske pengepolitik, hvorfor man som investor også bør have en mere
normaliseret forventning til det fremtidige aktieafkast.

Læs mere om Formueplejes aktiestrategi i artiklerne ”Centralbankpolitik bliver afgørende for aktieafkastet i 2016”, FORMUE // 1. kvartal 2016 og ”Har
din aktieportefølje fået badebukserne på?”, FORMUE
// 2. kvartal 2015.
1)	Robert N. McCauley m.fl. (Januar 2015): “Global dollar credit: Links to
US monetary policy and leverage”, BIS Working Papers No 483, Bank for
International Settlements, BIS
2)	Robert N. McCauley m.fl. (December 2015): “Dollar credit to Emerging
Markets Economies”, Quarterly review December 2015, Bank for
International Settlements, BIS
3) China Total Debt as a percentage of GDP, Bloomberg
4) 	Jamie Caruana (Februar 2016): ”Credit, Commodities and Currency”
Bank for International Settlements, BIS
5) 	”International Banking and financial market developments” Bank for
International Settlements Quarterly Review, Marts 2016
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De U-uafhængige
De klareste stjerner på den finansielle verdens himmel hedder Janet Yellen og
Mario Draghi – centralbankchefer i henholdsvis USA (FED) og Eurozonen (ECB).
Alle ved, hvem de er. Alle lytter, når de taler. Sådan har det ikke altid været.
Af René Rømer, CFA, senior kapitalforvalter, Formuepleje // rene.roemer@formuepleje.dk

Siden John Maynard Keynes i 1936 udgav sit hovedværk
“The General Theory of Employment, Interest and Money”,
har der groft sagt været to håndtag, der kan anvendes til at
mindske udsvingene i den økonomiske aktivitet og derved
mindske udsvingene i arbejdsløsheden.
Det første håndtag er finanspolitikken, der virker på
den måde, at staten bruger flere eller færre penge end
den tjener/opkræver. Fordelen ved finanspolitikken er,
at den virker hurtigt. Folk mærker med det samme en
lavere skat eller en øget pension. Ulempen ved finanspolitik er, at den styres af politikere, der ofte ønsker at blive
genvalgt og derfor har tendens til at tænke mere kortsigtet, end godt er.
Som modvægt til disse kortsigtede politikere er det
derfor i den vestlige verden kutyme at have en uafhængig og langsigtet centralbank til at styre det andet håndtag: Pengepolitikken. Pengepolitikken er blandt andet
der, hvor renten bestemmes, og den kan påvirke øko
nomien ved at ændre incitamentet til at låne/spare op
– simpelthen ved at ændre prisen på penge, det vil sige
renten. Pengepolitikken er generelt en del længere tid
om at virke end finanspolitikken.
At centralbanken er uafhængig er dog en sandhed
med modifikationer. Centralbanken er uafhængig i forhold til selve politikudformningen i form af for eksempel
renteniveauet, men får udstukket målsætningerne fra
politikerne oftest som følge af ønsker om prisstabilitet
og finansiel stabilitet.
Håndtaget der forsvandt
I kølvandet på finanskrisen, hvor de fleste vestlige lande
havde kørt med massive underskud på statsbudgettet
og brugt enorme summer på at redde finansielle institutioner, opstod der enighed om, at statsgældsniveauerne var
for høje. I USA var det især ”Tea-partybevægelsen,” der
advokerede for finanspolitiske opstramninger, mens det i
Europa var tyskerne, der insisterede på, at grænsen var
nået – især for de sydeuropæiske lande. Som vi tidligere
har beskrevet første gang i en artikel fra 2010 ”Spillet om
euroen”, så betød det, at det finanspolitiske håndtag for-

svandt, og at der nu kun var det pengepolitiske håndtag tilbage til at hjælpe de kriseramte vestlige økonomier.
Ansvaret for den økonomiske genrejsning overlod politikerne altså til centralbankerne. I bagklogskabens klare lys
var det derfor logisk, at når centralbankerne får eneansvaret for økonomier med tårnhøj arbejdsløshed, lav kapacitetsudnyttelse, meget lav inflation og en banksektor i knæ,
så ville udfaldet være en ekstremt lempelig pengepolitik
– altså lave renter og rigelig likviditet.
Yellen hæver, Draghi sænker
I dag er situationen mindre simpel. I USA har Yellen
hævet renten, mens Draghi i Europa har sænket renten
til -0,40 procent og fortsat køber obligationer for 80 milliarder euro hver måned. Det store spørgsmål er nu:
Hvad er det, der har ændret sig, således at man i USA
strammer op, mens man løsner pengepolitikken yder
ligere i Europa? Kodeordet her er ’prisstabilitet’, der som
nævnt tidligere oftest er blandt de politisk bestemte målsætninger for en centralbank. Dette gælder også for både
USA og Eurozonen. Helt unuanceret kan man sige, at
eftersom der er lave investeringsniveauer og lav efterspørgsel i både USA og Eurozonen – noget vi i Formuepleje har døbt Post-Traumatisk Forbrugssyndrom – så vil
både Yellen og Draghi kunne forventes at føre en lempelig pengepolitik, med mindre dette truer prisstabiliteten.
Kigger på horisonten
I øjeblikket er der inden for centralbankverdenen konsensus om, at man har prisstabilitet, hvis det generelle
prisniveau (det vil sige inflationen) stiger med 2 procent
om året. At man er kommet frem til 2 procent og ikke for
eksempel 0 procent – der jo ellers må siges at være det
mest stabile – kan give stof til eftertanke, men ligger
uden for denne artikels område.
Dermed ville det jo være logisk, hvis centralbankcheferne hæver renten, når inflationen er over 2 procent
for at dæmpe den økonomiske aktivitet, og sænker renten, når inflationen er under 2 procent for at anspore til
investeringer er dermed øget økonomisk aktivitet.

>>
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Som tidligere beskrevet fungerer pengepolitikken desværre langsomt. Det vil sige, at der kan gå mange måneder, før en renteændring kan føles i økonomien og dermed påvirker inflationen.
Af samme årsag kigger centralbankerne på udsigten
for inflationen på ”mellemlangt” sigt, hvilket kan oversættes til 1-2 års horisont. Hvis inflationen forventes at
lande omkring 2 procent om 1-2 år, er pengepolitikken
passende og kan forblive uændret.
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til prisstigninger. Det er derfor, centralbanken løbende
har sat mål for, hvor langt arbejdsløsheden skulle ned,
før man holdt op med at købe obligationer, og hvornår
man ville begynde at hæve renten. Og selv om man i den
amerikanske centralbank og især i den finansielle presse
for et års tid siden åbent diskuterede, om man nu også
forstod, hvorfor lønstigninger opstår – netop fordi de
ikke skød i vejret i takt med, at arbejdsløsheden faldt,
som det fremgår af figuren øverst til højre – så er timelønningerne nu tydeligvis stigende, og det samme er
To forskellige trusler
inflationen, der eksklusiv energi
Og netop hér er situationen for
og fødevarepriser er steget til 2,2
Yellen og Draghi vidt forskellig. I
procent. Truslen mod prisstabilitet
Eurozonen har Draghi en økonomi,
i USA kommer altså fra stigende
I USA er arbejdsløsheden
der fortsat lider under efterdøninflation, og det var derfor, Yellen
faldet til samme niveau
ningerne af finanskrisen. En række
hævede renten i december 2015.
som før finanskrisen
sydeuropæiske lande er fortsat i
Og det er tilsammen derfor, at
nær-depressionslignende tilstande,
vi i øjeblikket oplever en histoarbejdsløsheden er fortsat 3 prorisk sjælden divergens mellem
centpoint højere end umiddelbart før finanskrisen og
den amerikanske centralbank og Den Europæiske
den finansielle sektor i området lider fortsat under en
Centralbank.
stor mængde dårlige lån.
Herudover er Draghis foretrukne indikator for frem
Konsekvensen
tidig inflation dykket til rekordlave niveauer langt under
I lyset af ovenstående har vi i Formuepleje positioneret
2 procent, som det fremgår af figuren øverst til venstre.
porteføljerne til, at Draghi og dermed også NationalbanTruslen mod prisstabilitet i Eurozonen kommer altså fra
ken vil holde renterne på ultralave niveauer i lang tid
for lav inflation, og det var derfor Draghi lempede yder
fremover. Vi har derimod kun meget lidt eksponering
ligere i marts 2016.
mod udviklingen i de lange renter. Dette skyldes, at vi forI USA har Yellen en økonomi, der pr. år er vokset med
venter, at Yellen i USA vil fortsætte med at hæve renterne
lidt over 2 procent i gennemsnit siden finanskrisen, hvil– under forudsætning af, at væksten i USA fortsætter i
ket er et skuffende niveau, men som samtidig er højt
samme spor som hidtil. En rentestigning fra Yellen vil få
sammenlignet med de øvrige vestlige økonomier. Finansde lange amerikanske renter til at stige, hvilket historisk
sektoren er i klar bedring og vigtigst af alt, er arbejdsløsset har haft en afsmittende effekt på de lange europæiske
heden faldet til samme niveau som før finanskrisen.
renter. De lave renter fra Draghi betyder heldigvis også,
Den amerikanske centralbank har nemlig meldt ud, at
at vi fortsat låner til negative renter, Vi kan derfor over
den betragter arbejdsmarkedet som en meget vigtig indi
de kommende 12 måneder fortsat forvente et positivt
kator for den fremtidige inflation, fordi højere lønstigninbidrag fra at låne og investere i dansk realkredit – selv
ger vil udmønte sig i større efterspørgsel, hvilket vil føre
ved en moderat stigning i den lange rente.
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Formuepleje Safe

Fra 1 million kroner
til 27 millioner kroner
på 27 år
mens en tilsvarende investering i verdensaktieindekset
kun er vokset til 6,2 millioner.

Kan du se forskellen?
3.500

Safe, 2.663%

1.750

MSCI World, 517%

0
1988

1995

2002

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.

2009

2016

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

Afkastet er målt over perioden 1/5-1988 til 14/3-2016. 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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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 02.06.2016.
Brevkasseredaktør:

kommunikationschef
Søren Verup

Spørg Formuepleje
Ex-kupon
– hvad betyder det?
Jeg kan se, at I har udstedt ex-kuponfonde for Formuepleje Globale Aktier.
Hvad betyder det for mig som privat
investor? O.P., Viborg

minus 10 procent. Som investor er det
faktisk dette mål, man skal forholde sig til,
da det fortæller, hvor stort et tab du skal
kunne tolerere inden for sandsynlighedsgrænserne. Overstiger det din risikotolerance, vil jeg anbefale dig at vælge investeringer med lavere risiko – så du ikke ser
dig nødsaget til at afhænde dine investe
ringer, når uroen på de finansielle markeder er størst.

SVAR: Investeringsforeningen
Formuepleje har valgt at udstede en
såkaldt ex-kupon-fond for afdelingen
Globale Aktier. Det sker primært for at
tilgodese nye investorer, idet udbyttet
for regnskabsåret 2015 forventes at
blive fastsat til 17,60 kroner pr. bevis.
Nye investorer, der ønsker at investere i Formuepleje Globale Aktier, bør
derfor investere i ex-kupon-fonden.
Hermed undgår investor at få skattepligtigt udbytte på den efterfølgende
generalforsamling. Efter generalforsamlingen sammenlægges ex-kupon-fonden
med den almindelige fond.
I de tilfælde, hvor investor er et selskab (A/S eller ApS), kan udbyttet ikke
modregnes i tidligere fremført tab på
porteføljeaktier. Det kan være hensigtsmæssigt for et selskab at lægge om ved
at sælge sine nuværende udloddende
investeringsforeninger og købe
ex-kupon i foreningen for samme beløb,
fordi det vil ændre selskabets afkast fra
udbytte til kursgevinst. For en uddybning kan du med fordel læse artiklen
”Spar skatten på udbytte” på formuepleje.dk. Artiklen er opdateret den
22. januar 2016.

Kundechef
Helle Snedker

Formuerådgiver
Gitte Brøgger Led

Ikke helt 50 procent
Jeg har for flere år siden investeret i Formuepleje Pareto. Her i slutningen af februar
er afkastet over fem år cirka 48 procent. Men I lover jo mindst 50 procent i afkast
over fem år. Hvordan forklarer I det? P.N., Middelfart
SVAR: Ifølge varedeklarationen for Formuepleje Pareto, er det ”forventede median
afkast” 50 procent over fem år. Vores afkastforventning bygger på estimater over den
forventede langsigtede udvikling for de
aktivklasser, som Pareto investerer i. Det er
fortrinsvis aktier, danske realkreditobliga
tioner og virksomhedsobligationer – gearet
én gang. Det skal ikke være en bortforklaring, men jeg synes retfærdighedsvis, at det
femårige afkast er meget tæt på målet og
derfor alt i alt tilfredsstillende.
Parallelt med afkastmålet har vi en
risikoramme for Pareto, som indikerer, at
afkastet over en periode på tre år med 95
procent sandsynlighed vil være højere end
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Hvilken global fond skal jeg vælge?

Hvorfor skat af
gevinst, der er væk?
Jeg købte nogle Formuepleje Safe
for frie midler i slutningen af
december 2014. Jeg har betalt skat
af gevinsten i 2014 og i 2015. Men
her medio februar ligger kursen
på mine Safe under købskursen.
Det betyder, at jeg har betalt skat
af gevinster, der er forsvundet.
Det forstår jeg ikke? R.O., Roskilde
SVAR: Det er rigtigt, at lagerbeskatningen ved investering af frie midler
kan have den kortsigtede virkning,
at man kommer til at betale skat af
en gevinst, der senere ser ud til at
forsvinde. Men lagerskatten betyder
også, at hvis du i dag sælger med tab
i forhold til kursen pr. 31.12.2015, så
kan du fradrage tabet i din øvrige
kapitalindkomst, det vil sige andre
renteindtægter med mere. Det betyder reelt, at du får en del af din tidligere betalte skat tilbage i form af det
fradrag, du dermed opnår. Det har en
skatteværdi på mellem 28,6 og 42
procent. Så selvom det umiddelbart
ser ud som om, at du har betalt skat
af en gevinst, der i dag ser ud til at
være væk, så få du altså også fradrag,
hvis du sælger med realiseret tab.
Læg i øvrigt mærke til, at hvis det
drejede sig om negativ aktieindkomst, så kunne det kun modregnes
i gevinster af samme art. Sådan er
det ikke med tab på lagerbeskattede
investeringsbeviser. Der ”udbetales”
skatteværdien af tabet uden krav om
modregning i gevinster af samme art.
Senior
formuerådgiver
Søren Nielsen

Jeg vil gerne investere i en fond med
globale aktier, men jeg kan se, at I har
to forskellige. Hvilken skal jeg vælge?
S.L., Esbjerg
SVAR: Det er rigtigt, at vi har to investeringsfonde med globale aktier, Formuepleje
Globale Aktier og Formuepleje LimiTTellus.
Begge investerer i udgangspunktet i den
samme portefølje af globale aktier, og
begge fonde bliver rådgivet af vores eksterne aktierådgiver, CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S. Fondene adskiller sig
dog på flere områder, herunder på omkostningsstruktur og beskatning af afkast.
Formuepleje Globale Aktier har en årlig
løbende omkostningssats på 1,64 procent.
I Formuepleje LimiTTellus er den løbende
omkostningssats 0,87 procent. Til gengæld
har Formuepleje LimiTTellus et resultat
afhængigt honorar på 10 procent. Det har
Formuepleje Globale Aktier ikke. Det aktuelle High Water Mark for LimiTTellus er
131,75, hvilket betyder, at kursen på
LimiTTellus skal stige cirka 8 procent, før
der igen skal betales resultathonorar. Fastsættelsen af nyt High Water Mark sker
hvert kvartal.
Grunden til, at LimiTTellus har resul
tathonorar, er, at fonden har mulighed for
at investere i forskellige finansielle instrumenter, der på langt sigt har til formål at

bevare og øge formuen. Det er Formueplejes investeringskomité, der beslutter eventuelle formuebevarende strategier for
LimiTTellus.
Formuepleje Globale Aktier er realisa
tionsbeskattet og udbetaler udbytte, hvilket vil sige, at fonden er velegnet til investering af frie midler. Formuepleje LimiT
Tellus er lagerbeskattet og udbetaler ikke
udbytte, hvilket betyder, at fonden er velegnet til investering af midler under virksomhedsskatteordningen, pensionsmidler eller
midler i et selskab. Du er velkommen til at
kontakte mig for individuel rådgivning.
Senior formuerådgiver
Anders Kristiansen

Giver aktiestilen gevinst?
På Formueplejedagene i efteråret fortalte
I, hvordan Formueplejes aktieportefølje
var konstrueret på en måde, så den faldt
mindre i negative markeder. Hvordan
har aktieporteføljen klaret sig i de første
negative måneder af året? R.A.S., Aarhus
SVAR: Det er rigtigt, at vores aktiestrateg
Otto Friedrichsen viste, hvordan aktieporteføljen med sit stærke fokus på kvalitetsselskaber sammen med neutralitet over for
enkelte faktorer som for eksempel value,
vækst, small cap, regioner, sektorer med
mere dermed har stærke formuebevarende

egenskaber. Disse egenskaber viste sig også i
februar, hvor aktiefaldet var størst. Medio februar var vores aktieporteføljes afkast således cirka 2 procentpoint bedre end afkastet
for verdensaktieindekset. Når vi opgør denne
effekt pr. medio marts, hvor aktiemarkedet er
kommet pænt igen, er afkastet på LimiTTellus
cirka 1 procent foran verdensaktieindekset.
Senior formuerådgiver
Kim Hoberg Nielsen
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Aktieportræt

SAP – intelligent aktie
i en kompleks verden
Klaus Ingemann
Senior porteføljemanager Klaus Ingemann,
CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S, har flere
gange besøgt SAP og talt med ledelsen

Et af de mange selskaber, som vi har i vores brede globale aktieportefølje,
LimiTTellus, er den tyske software-virksomhed, SAP. Virksomheden har alle de
kvaliteter, som vi sætter højt, når der udvælges kvalitetsselskaber til porteføljen.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

SAP er en verdensomspændende virksomhed, der er
dominerende inden for sit primære forretningsområde,
som er intelligente og sammenhængende it-løsninger
til fortrinsvis mellemstore og store virksomheder.
SAP-aktien er den største position i Formueplejes
globale aktieportefølje, fordi den på mange områder er
et godt eksempel på den type kvalitetsaktier, som Formueplejes aktieforvalter, CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S, foretrækker. Aktien har været i porteføljen i
flere år, hvor den har bidraget positivt til afkastet.
Senior porteføljemanager Klaus Ingemann fra CPH
Capital Fondsmæglerselskab har gentagne gange besøgt
virksomheden og talt med ledelsen. Han kan fremhæve
mange gode egenskaber, men lægger især vægt på, at
SAP leverer it-systemer, som kunderne har meget svært
ved at undvære, når de først er implementeret og kører.
”SAP leverer ikke bare et økonomisystem. Det løser
opgaver inden for både økonomi, logistik, lager, produk-
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tion og kundehåndtering. Det er hele virksomhedens
skelet, hvilket betyder, at det er svært at skifte til en anden leverandør. Faktisk har SAP sine kunder i gennemsnit cirka 20 år, hvilket sikrer stabilitet i indtjeningen.”
SAP’s it-systemer kan også samarbejde med eksterne
it-systemer af andre fabrikater. Det er især relevant for
store produktionsvirksomheder med måske tusindevis
af små og store underleverandører. Her kan virksom
heden optimere leverancerne ved at udveksle information hurtigt og præcist. Det nedbringer omkostningerne
hele vejen rundt og bidrager til en mere effektiv drift.
Den fjerde industrielle revolution
SAP er en aktiv medspiller inden for det, som kaldes
den fjerde industrielle revolution, og som også kendes
som IOT – Internet Of Things. Revolutionen indebærer,
at alle mulige dimser kan kommunikere med hinanden
via internettet.

”For eksempel kan produktionsrobotter selv holde øje
med, om kassen med møtrikker er ved at være tom og
selv bestille de dele, de har brug for. Det giver mulighed
for optimering af produktionsprocesser og automatisering, som kan køre uberørt af menneskehånd,” forklarer
Klaus Ingemann.
Skridtet videre er, at systemet lægger ordren på nye
møtrikker i udbud på en markedsplads blandt mulige
leverandører over hele verden vedlagt alle de relevante
specifikationer. Systemet kan så selv matche med den
billigste, aftale levering og betaling. Et sådan fuldautomatisk globalt system arbejder SAP på at etablere, og
selskabet er allerede ved at skabe den globale markedsplads, der skal til for at øge automatiseringen endnu
mere og dermed reducere omkostningerne.

Ændring i betalingsmodel
Normalt er det sådan, at når man køber et it-system, så
betaler man et relativt stort beløb ved indgåelse af aftalen og derefter en lavere årlige licens, der indbefatter opdatering og vedligeholdelse af softwaren. Men de senere
år har dette ændret sig. Microsoft og nu også SAP er ved
gå over til en model, hvor der ikke betales en relativt stor
engangsudgift, men et løbende abonnement, der så er
lidt højere end den tidligere løbende licens. SAP er ved at
omstille sig til denne betaling, hvilket indtjeningsmæssigt betyder, at omsætningen de kommende år vil være
mindre end før omstillingen, men på længere sigt vil den
samlede indtjening og værdien af selskabet stige.
”Idéen er, at i stedet for, at kunden måske betaler
1 million kroner ved start og 200.000 kroner om året i
vedligehold, så vil SAP ændre det til, at kunden betaler
400.000 kroner om året i fast abonnement. Efter fire år
giver det en bedre indtjening. Hos SAP forudser ledelsen,
at indkøringen af det nye betalingssystem vil svække
omsætningen de kommende tre-fire år. Derefter vil det
give et indtjeningsløft,” siger Klaus Ingemann.

Stærk indtjening
SAP er god til at levere en høj og stabil indtjening. Når
SAP skal sammenlignes med andre virksomheder, er det
vigtigt at være opmærksom på, at SAP jo ikke har en
masse dyrt produktionsudstyr. Værdien af virksomheden
er i meget høj grad medarbejdernes viden. Derfor bearbejder Klaus Ingemann virksomhedens regnskabstal,
så udgifterne til forskning og udvikling indgår som et
aktiv, der så afskrives over nogle år. Det betyder alt i alt,
at afkastet på den investerede kapital i SAP ligger på
cirka 25 procent. Altså at for hver krone, SAP investerer
i sine egne projekter, er forrentningen i gennemsnit 25
procent om året. Gennemsnittet for verdens største selskaber er 12 procent. Og ser vi alle børsnoterede virksomheder i hele verden, er gennemsnittet kun 6 procent
i forrentning.
”Den høje, stabile og fortsat forventeligt stigende indtjeningsmargen, den høje afhængighed af SAP produkter
hos kunderne, deres evne og vilje til innovation og produktudvikling samt det forhold, at SAP kun har én hovedkonkurrent, Oracle, betyder, at det er en attraktiv aktie,
som vi er glade for at have i vores langsigtede globale
aktieportefølje,” siger Klaus Ingemann.
Bemærk: Der er ikke tale om en anbefaling til køb eller salg af aktien
og/eller investeringsløsninger udbudt af Formuepleje.
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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 industrielle produkter. Deres produkter
anvendes inden for en række områder såsom til køleskabe i supermarkeder, energiproduktion og donkrafte.
Virksomheden ligger i en forstad til Chicago i staten
Illinois. Dover Corporation omsatte i 2015 for næsten
7 milliarder dollar og havde over 26.000 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 forlagsvirksomhed, men solgte denne afdeling fra i 2012. Selskabet
beskæftiger i dag cirka 20.400 ansatte og omsatte i 2015
for næsten 5,3 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 computersoftware 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
selskaber. I 2015 havde Microsoft over 118.000 ansatte
og en omsætning på næsten 94 milliarder dollar.

Gilead er et amerikansk biotekselskab, der udvikler og pro
ducerer terapeutiske lægemidler. Virksomheden blev
oprettet i 1987 og fokuserede oprindeligt på virus
bekæmpelse af blandt andet HIV, hepatitis B, hepatitis C
og influenza. I 2006 købte de dog to selskaber for at
komme ind på markedet for bekæmpelse af lungesygdomme. Gilead har hovedsæde i Californien og opererer i
USA, EU og Australien. I 2015 havde Gilead en omsætning
på næsten 25 milliarder dollar og cirka 7.000 ansatte.
KONE er en international ingeniørog servicevirksomhed, som blev
grundlagt i 1910. Virksomheden
har hovedkontor i Helsinki, Finland og er en af de største
producenter af elevatorer og rulletrapper. KONE har
kontorer i over 60 forskellige lande, og i 2015 omsatte
virksomheden for 8,6 milliarder euro med tæt på 50.000
medarbejdere.

P&G er et amerikansk multinationalt
konglomerat med fokus på forbrugs
goder. Deres produkter er spredt ud
over cirka 100 brands, der spænder fra dyrefoder til personlig pleje. Procter & Gamble ejer blandt andet brands
som Ariel, Fusion, Gillette, Oral-B, Pampers, Pantene og
Vicks. Hovedsædet ligger i Cincinatti i USA og blev oprettet helt tilbage i 1837. Omkring 26 af Procter & Gambles
brands omsætter for mere end 1 milliard dollar.
SAP AG er det største europæiske
softwarefirma og det fjerdestørste
i verden efter Microsoft, IBM og
Oracle regnet efter omsætning. Firmaet har hovedsæde i
Walldorf, Tyskland. SAP blev grundlagt i 1972 under
navnet Systemanalyse und Programmentwicklung (SAP)
af fem tidligere IBM-medarbejdere. Akronymet fik senere en anden betydning, da navnet på virksomheden
blev ændret til Systeme, Anwendungen und Produkte
in der Datenverarbeitung og har siden 2005 haft det
officielle navn SAP AG. Produktområdet omfatter en
bred vifte af planlægnings- og økonomiprogrammer,
herunder SAP R/2 (mainframebaseret), SAP R/3, SAP
Business One.

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

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

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

* 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. 14. marts 2016.
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

Formuepleje
Fokus
En langtløbende
obligation
-

Rentearbitrage

0

1

2

3

4

0

4

Obligationer og kontanter

42%

54%

63%

72%

70%

Virksomhedsobligationer

23%

10%

6%

0%

0%

0%

Globale aktier

35%

36%

31%

28%

30%

0%

Obligationer og kontanter

42%

111%

190%

282%

344%

493%

Virksomhedsobligationer

23%

22%

17%

0%

0%

0%

Globale aktier

35%

78%

102%

120%

145%

0%

Aktiver, andel af balance i %
100%

Aktiver, andel af formue i %

Omkostninger
Resultathonorar, når over HWM**

10%

10%

10%

10%

10%

15%

10%

Løbende omkostn. af formuen***

0,77%

1,56%

1,92%

2,11%

2,41%

0,85%

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 14. marts 2016

Emission/indløsningsats

106,83

107,84

117,69

130,18

133,96

104,16

107,98

High Water Mark 31. dec. 2015

109,81

114,73

125,97

143,72

180,42

111,86

108,94

Øvrige formueplejeforeninger
Indre
værdi

Udbytte
regnskabsåret
2015

Emision/
indløsningssats
i%

Løbende
omkostninger
i % p.a.***

Investeringsunivers og strategi

Formuepleje Forbrugsaktier

94,43

0,40 kr.

0,30/0,30

1,64

Formuepleje Globale Aktier

140,28

17,60 kr.

0,30/0,30

1,64

Globale aktier inden for stabilt og cyklisk forbrug
Global aktieportefølje

Formuepleje LimiTTellus

122,90

Akkumulerende

0,30/0,30

0,87

Global aktieportefølje med mulighed for risikostyring

Absalon Danske Aktier

133,62

28,20 kr.

0,30/0,30

1,62

Danske aktier

Absalon EM Virksomhedsobl.

96,52

1,00 kr.

0,65/0,65

1,28

Virksomhedsobl. udstedt af selskaber inden for Emerging Markets

Absalon Global High Yield

88,59

0,00 kr.

0,50/0,50

1,19

Globale virksomhedsobl. med lavere gns. rating end Investment Grade

Absalon Obligationer

99,51

0,10 kr.

0,25/0,25

0,66

Danske obligationer og globale virksomhedsobligationer

Absalon Rusland

77,78

0,00 kr.

1,00/1,00

2,92

Aktier inden for SNG-området, dog primært russiske

Absalon PensionPlanner Stabil

138,85

Akkumulerende

0,40/0,40

1,74

Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

Absalon PensionPlanner Moderat

141,01

Akkumulerende

0,40/0,40

1,77

Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

Absalon PensionPlanner Balance

166,29

Akkumulerende

0,50/0,50

1,65

Balanceret portefølje med ligelig fordeling af obligationer og aktier

Absalon PensionPlanner Vækst

194,47

Akkumulerende

0,50/0,50

1,82

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 beregnet i procent af formuen. Viser summen af honorarer, gebyrer og løbende betalinger, som afholdes af investeringsfonden 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 nødvendige og helt friske information om alle
de foreninger, du har investeret i hos os. Dagligt
bliver alle kurser og stamoplysninger opdateret
og nye nøgletal beregnet.
Abonnér på nyhedsbrev
På siden har du også adgang til nyhedsartikler
og informationer om Formuepleje og oversigt
over informationsmøder i den nære fremtid.
Tilmeld dig også vores nyhedsbrev på mail,
så du altid er på omgangshøjde med dine
investeringer.

På tværs
Informationerne er opdelt i to niveauer.
Det ene niveau giver mulighed for at orientere
dig på tværs af Formueplejes investeringsfonde 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 fondene, kan du foroven klikke på
”Afdelinger”. Her får du adgang til detaljeret
information om alle Formueplejes
fonde samt Absalon Invest.

Også på tryk
Du har også mulighed for at få udvalgt information om de fonde der interesserer dig, tilsendt
med posten. Kontakt i så fald vores sekretariat,
så sender vi gerne al den information, du ønsker.

Genvej til
information om
investeringsfondene

Formue
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// 2.
// 2.
kvartal
kvartal 2016
2016
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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 næsten
28 år har vi udviklet og forfinet modellen, der blander
obligationer og aktier i én investering.

Møderne afholdes på vores kontorer
i Aarhus og Hellerup.

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

Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag

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

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

• Sådan rådgiver vi

• Sådan ser vi verden

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

UDGIVER:

FOR M UE PLE J E

den 08. april
den 19. april
den 26. april
den 29. april
den 10. maj
den 13. maj
den 24. maj
den 07. juni
den 10. juni
den 21 		juni
den 24. juni

kl. 12.00
kl. 16.00
kl. 16.00
kl. 12.00
kl. 16.00
kl. 12.00
kl. 16.00
kl. 16.00
kl. 12.00
kl. 16.00
kl. 12.00

Rådgivning og formidling:

Foreningerne

FORMUEPLEJEFORENINGERNE

FORMUEPLEJE A/S FONDSMÆGLERSELSKAB

Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

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

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

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