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Se hvor meget afkast, du kan få

for en 10’er
Risiko:
Når rød har
flere nuancer
Emerging
market:
De gode,
de dårlige og
de virkelig sjove
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Leder

Beliggenhed,
beliggenhed, beliggenhed

Som ejendomsmæglerens tre vigtigste kriterier for at skabe en succesfuld
forretning gælder det inden for kapitalforvaltning, at der skal leveres tre ting
til investorerne: Performance, performance, performance.
De fleste af os er i stand til at vurdere, om
en ejendom har en god beliggenhed, men
det er kun de færreste private investorer,
der har præcis overvågning af den per
formance, de får leveret fra deres kapital
forvalter.
Det kræver, at man som investor har en
systematisk tilgang til målingen af perfor
mance og sætter sig ind i, hvordan afkastet
er skabt. Ideelt set bør man dissekere afka
stet fuldstændigt, så man ser hvilke aktier
og obligationer, der har leveret afkastet, og
til hvilken risiko. Når det er gjort, bør man
sammenligne med relevante benchmarks.
Lige så vigtigt er det at vurdere de pro
cesser og arbejdsgange, som kapitalforval
teren har brugt for at skabe afkastet – for er
det blot skabt tilfældigt? Eller ligger der en
veldokumenteret og gennemprøvet investe
ringsfilosofi bag?

Elastik i metermål?
Det er altså ikke ligetil at måle performance
og langtfra nok at kigge på afkastet. Faktum
er dog, at mange kapitalforvaltere er gode til
at fortælle omverdenen, at netop de mener
at kunne levere varen, og tit fremhæves det
produkt, som netop den seneste tid har givet
et højt afkast. Men er det godt eller skidt?
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I virkeligheden er svaret enkelt. For én
måling er bedre end mange meninger.
Derfor bør enhver investor gøre sig selv
den ulejlighed at vurdere det risikojustere
de afkast – her kan afkast sammenlignes,
fordi det måles ud fra de samme kriterier.
Nemlig hvor meget afkast har jeg fået for
den risiko, jeg har påtaget mig?
Faktum er, at det risikojusterede afkast
i Formueplejes klassiske porteføljer aldrig
har været højere, når vi måler på ét år, tre
år og fem års sigt. Det kan man læse mere
om inde i magasinet i artiklen ”Hvor meget
afkast kan jeg få for en 10’er?” på side 8.
Historisk afkast er ikke nogen
garanti for fremtidigt afkast…
Kapitalforvaltere, som konsistent kan
levere et højt risikojusteret afkast, får
også en høj rating af internationale rating
bureauer som Morningstar, Lipper, S&P
med videre. En høj rating siger dog ikke
intet om det fremtidige afkast, man kan
forvente at få som investor.
Dog er der en sammenhæng mellem
ratingen – og dermed det risikojusterede
afkast – og porteføljeforvalterens egen
lyst til at investere i det, han eller hun
selv forvalter.

Motivet, Dr. Watson
Analyse og ratingbureauet Morningstar
har undersøgt sammenhængen mellem
ratingen og porteføljerådgivernes lyst til at
investere egne penge i fondene i USA. Her
finder man, at rådgiverne og forvaltere bag
de højest ratede femstjernede fonde i snit
har mere end 300.000 dollars investeret af
egen opsparing i fondene. For den laveste
rating med kun en enkelt stjerne er beløbet
godt 110.000 dollars eller blot en tredjedel
af, hvad de bedste har lyst til at investere af
egen lomme.
Konklusionen er derfor, at større sam
menfaldende interesser mellem investor og
forvalter har ført til en højere rating – det
vil sige en bedre performance.
Bestyrelse, ledelse og medarbejdere i
Formuepleje har i dag investeret et trecifret
millionbeløb i Formueplejeforeningerne.
Så vi tager vores egen medicin, fordi vi tror
på, at den virker – også fremadrettet.

Søren Astrup, direktør,
Formueplejeselskaberne
Formueplejeforeningerne
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Nyheder
Formueplejegruppen har
solgt CPH Capital
Fondsmæglerselskab A/S

Bedre kurser,
når du handler
Som følge af overgangen fra selskaber til foreninger har investorerne nu
opnået sikkerhed for, at alle Formueplejes investerings- og kapitalforeninger
kan handles i stor volumen til kurser, der ikke afviger ret meget fra den aktu
elle indre værdi.
Når du handler med investeringsbeviserne over børsen, sørger Nordea,
der er marketmaker, for, at det altid er muligt at købe og sælge til indre værdi
+/- emissions- og indløsningstillægget. Tidligere beregnede Formuepleje
indre værdier for selskaberne én gang om dagen. I dag beregner vi reelt indre
værdier hele tiden og indberetter dem til børsen flere gange dagligt.
Forening
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Emission/indløsning

Optimum

+/-0,35%

Pareto

+/-0,40%

Safe

+/-0,60%

Epikur

+/-0,90%

Penta

+/-1,00%

Merkur

+/-0,90%

LimiTTellus

+/-0,45%

Fokus

+/-0,60%

Formue // 2. kvartal 2014

I sommeren 2012 købte Formuepleje aktiemajorite
ten i CPH Capital. Formålet med købet var dels at få
del i selskabets enestående aktiestrategi, dels at ud
vikle CPH Capital over de kommende år. Den proces
blev accelereret, da den globalt orienterede kapital
forvalter AllianceBernstein fremsatte et købstilbud,
der desuden indebar, at Formuepleje kan sikre, at
investorernes aktieinvesteringer fortsat varetages
af CPH Capitals investeringsteam.
”For Formuepleje har det været af afgørende
betydning, at vores investorer fortsat får gavn af
CPH Capitals evne til at skabe langsigtet merafkast.
Formuepleje vil endvidere repræsentere CPH Capital
Fondsmæglerselskab A/S i Danmark, og vi vil frem
over komme til at varetage administrationen af Inve
steringsforeningen CPH Capital. Endelig er jeg stolt
over, at en af verdens største kapitalforvaltere køber
CPH Capital. Det er en overbevisende blåstempling
af Formueplejes kvalitet,”udtaler Niels B. Thuesen,
adm. direktør for Formueplejegruppen.
Omkostningerne for investorerne i Formuepleje
foreningerne vil være upåvirkede af handlen. Par
terne har aftalt, at købsprisen er hemmelig. Salget
har ingen økonomisk betydning for Formueplejes
investorer, da selskabet var ejet af Formuepleje
Holdning A/S.

CPH Capital

Premium koncept
for de største kunder

Formuepleje har et særligt VIP-kundekoncept for
kunder, der har investeret mere end 5 millioner
kroner hos Formuepleje. Det kalder vi Premium.
Premium-kunderne kan logge ind via hjemmesiden
og få adgang til udvidet rådgivning og service. Derud
over udbyder vi med jævne mellemrum attraktive
VIP-arrangementer, som er gratis. Ønsker du at få
mere at vide om vores Premium-koncept, er du vel
kommen til at kontakte en af Formueplejes rådgivere.

Ny hjemmeside
Som de fleste investorer sikkert har
opdaget, implementerede Formuepleje
sin nye hjemmeside i slutningen af
januar. Baggrunden var dels et ønske om
et tidsvarende design, dels at øge bruger
venligheden. Men også overgangen fra
selskaber til foreninger betød, at der
skulle bringes en anderledes type infor
mation end tidligere.
På forsiden har vi nu fire aktuelle
artikler i rotation. Dermed får brugerne
et bredere indtryk af de aktuelle emner,
Formuepleje ønsker at formidle. Der
skiftes flere gange om ugen.

Der er kommet nye menupunkter øverst
på siden. Ved klik på ”Afdelinger” ser
man en samlet oversigt over alle de
22 investerings- og kapitalforeninger,
som Formuepleje administrerer.
Ved klik på den enkelte afdeling kan
investor se en lang række detaljerede
oplysninger om afdelingen. Alle afde
linger har et faktaark, der er en oversigt
over de mest væsentlige informationer.
Der er desuden adgang til alle relevante
juridiske dokumenter såsom opdaterede
prospekter, vedtægter og investor
information med mere.

I bunden af forsiden er der adgang til
de ”gamle” aktiers websider samt
de selvstændige hjemmesider for
Investeringsforeningen CPH Capital og
Absalon Invest.
Husk at tilmelde dig vores nyheds
brev, der udkommer hver anden uge med
sidste nyt fra Formuepleje. Tilmelding
sker via feltet til højre på forsiden under
den orange boks med de aktuelle indre
værdier for Formueplejes otte investe
ringsløsninger.

Fejl i årsopgørelsen for 2013
Formuepleje har erfaret, at flere investorer har konstateret, at
der er fejl i deres årsopgørelser, da SKAT i rubrik 38 har anført en
gevinst på Formueplejeaktier, der vedrører investors pensionsde
poter. Dette udløser en fejlagtig restskat. Fejlen er opstået ved
bankernes indberetning af handler i pensionsdepoter, der hos
SKAT fremstår som handel i frie depoter.

For berørte investorer er løsningen for nuværende, at de enten ret
ter beløbet i rubrik 38 eller nulstiller beløbet, såfremt man ikke har
haft lagerbeskattede aktier eller beviser i sit frie depot. Alternativt
kan man kontakte SKAT, der kan rette årsopgørelsen.
SKAT er opmærksom på problematikken og samarbejder med
bankerne om at rette op på fejlen.
Formue // 2. kvartal 2014
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Nyheder

Forbrugerne i bedre humør
men det kan ikke registreres. ”Det er både
vurderingen af egen privatøkonomiske situ
ation og landets økonomiske situation om
et år, der stiger. Kun vurderingen af famili
ens økonomiske situation i dag sammen
lignet med for et år siden er faldet – og det
er endda meget lidt,” siger Lone Kjærgaard.

Nationalbanken forventer, at forbrugerne
kommer i bedre humør og begynder at
bruge flere penge. Nationalbankdirektør
Lars Rohde vurderer i bankens kvartalsrap
port, at privatforbruget i år vil stige 1,4
procent. I 2015 vil det stige 2 procent og
det samme i 2016. Forventningen bakkes

op af de seneste tal for forbrugertilliden,
som fra februar til marts steg fra 4,2 pro
cent til 5,0 procent.
Cheføkonom i Arbejdernes Landsbank,
Lone Kjærgaard, skriver i en analyse af den
aktuelle forbrugertillid, at man kunne have
frygtet et fald som følge af Krim-krisen,

Ny organisation
FORMUEPLEJE-KONCERNEN
Formuepleje
Holding A/S

Formuepleje A/S
Fondsmæglerselskab

Formuepleje
Management A/S

Absalon Capital
Fondsmæglerselskab A/S

Formuepleje
Fund Management A/S

FORMUEPLEJEFORENINGERNE
Kapitalforeninger

Investeringsforeninger/
Absalon Invest

Investeringsforeningen
Formuepleje

Formuepleje Pareto

Alfred Berg Rusland

CPH Capital Globale aktier

Formuepleje Safe

Emerging Markets Obl.

CPH Capital Forbrugsaktier

Formuepleje Epikur

Global minium variance

Formuepleje LimiTTellus

Formuepleje Penta

High Yield Obligationer

Formuepleje Optimum

Formuepleje Merkur

Danske Obligationer

Formuepleje Fokus

PensionPlanner 2-7
Danske Aktier

Reallønnen stiger
Hun mener, at det er nærliggende at koble
stigningen med, at der blæser mildere
og mildere vinde over mange danskeres
privatøkonomi og over dansk økonomi som
helhed. Ledigheden er faldet en tand, og det
lysner på boligmarkedet i flere områder.
Dertil kommer, at overenskomstforhand
lingerne ser ud til at resultere i, at dan
skerne atter kan se frem til stigende realløn
de kommende år.
”Vi har til og med haft en ret mild
vinter, og det er også noget, der har lunet
i varmeregningen i mange hjem,” siger
Lone Kjærgaard i henhold til Arbejdernes
Landsbanks nyhedsbrev.

Det seneste halvandet år har Formueplejegruppen købt og
solgt CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S* og købt Alfred
Berg Danmark, omdøbt det og integreret selskabet i kon
cernen. Her i foråret 2014 har gruppen dermed to fonds
mæglerselskaber og to administrationsselskaber.
Formueplejegruppen ønsker at beholde to fondsmægler
selskaber indtil videre, da selskaberne er målrettet forskel
lige kundegrupper. Ligeledes beholder gruppen to admini
strationsselskaber, idet det ene varetager administrationen
af alle investerings- og kapitalforeninger, mens det andet
varetager administrationen af de gamle aktier.

Vækst i antal medarbejdere
Det seneste halvandet år er antallet af medarbejdere steget
markant. Antallet af formuerådgivere er næsten tredoblet,
og antallet af administrative medarbejdere er mere end tre
doblet. I alt er der cirka 50 ansatte i Formueplejegruppen
ved udgangen af første kvartal 2014, hvor antallet var cirka
25 for godt et år siden. Den kraftige forøgelse skyldes både
købet af Alfred Berg Danmark og overgangen fra selskaber
til foreninger, men Formuepleje oplever også en kraftig
efterspørgsel efter sine investeringsløsninger. Udvidelsen
af aktiviteten og medarbejderstaben betyder ikke øgede
omkostninger for investorerne.

* Salget af CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S er ved redaktionens deadline endnu ikke gennem
ført, idet transaktionen afventer Finanstilsynets godkendelse af AllianceBernstein som køber.
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13%

om året i 26 år
72% i afkast over de seneste tre år
Formuepleje Safe blev stiftet i 1988 og har siden skabt et
gennemsnitligt årligt afkast på over 13 procent. Det betyder,
at 100.000 kroner investeret i løbet af mere end 26 år er
blevet til cirka 2,4 millioner kroner før skat.

Målt over perioden 1/5 1988 til 9/4 2014 har Formuepleje Safe leveret
13,2 procent i årligt gennemsnitligt afkast. I perioden fra 9/4 2011 til 9/4
2014 har Formuepleje Safe leveret et akkumuleret afkast på 72,1 procent.
Historiske afkast er ikke garanti for fremtidige afkast.

Formue // 2. kvartal 2014
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Risiko // afkast
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Formuepleje fokuserer på at levere højt risikojusteret afkast.
Det lyder flot og for mange sikkert også lidt abstrakt. Men det
er faktisk meget konkret.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Mange husker sikkert lørdagsslikket fra deres barndom.
Udstyret med en blank 10’er gik man forventningsfuld
ind i slikbutikken, der emmede af søde dufte og lokkede
med glitrende chokoladepapir. Opgaven var nu at få mest
muligt for 10’eren. Mest muligt af netop den type slik,
man bedst kunne lide, men også tilstrækkeligt varieret,
så man kunne hygge sig med posen resten af dagen.
Sådan er det også med investering. Det hedder bare
noget andet. Forestil dig, at du som investor kommer til
din rådgiver og siger: ”Jeg har for en 10’er i risiko. Hvor
meget afkast kan jeg få?” Hos Formuepleje kan vi godt
lide det spørgsmål, fordi vi har som mål at levere højt
risikojusteret afkast. Formueplejes rådgivere afdækker
investors risikoprofil og investeringshorisont og anbefa
ler netop den portefølje, der med det udgangspunkt kan
levere det mest attraktive afkast. Men hvad vil det sige at
købe afkast for en 10’er i risiko?
08
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Graden af udsving
Risiko måles med et statistisk begreb, der kaldes stan
dardafvigelse. Hvis det forventede afkast på et års sigt er
er 10 procent, og standardafvigelsen også er 10 procent,
kan du med 68 procents sandsynlighed forvente et afkast
i intervallet 0-20 procent om et år. Har du investeret 100
kroner, kan du altså med 68 procent sandsynlighed for
vente, at værdien af din investering ligger i intervallet 100
- 120 kroner efter et år. Nu er 68 procent sandsynlighed
ikke en stor sandsynlighed, hvis vi øger til det dobbelte,
så siger statistikken, at sandsynligheden øges til 95 pro
cent. Det vil sige, at med et forventet afkast på 10 procent
og dobbel standardafvigelse på 20 procent, kan du med
95 procent sandsynlighed forvente et afkast i intervallet
minus 10 til plus 30 procent om et år. Værdien af din inve
stering ligger altså nu med en sandsynlighed på 95 pro
cent i intervallet 90 - 130 kroner efter et år.

Afkast forventning med 95% sandsynlighed

Afkast forventning med 68% sandsynlighed
+10% = +20%

Forventet afkast
+10%

Forventet afkast
+10%

-10% = 0%

+20% = +30%
-20% = -10%

Kan du li’ risiko?
Er det så godt eller dårligt? Det afhænger af din evne
som investor til at tackle risikoen – både psykisk og
formuemæssigt. Nogle ønsker mere risiko for at kunne
opnå et højere forventet afkast. Og med en lang investe
ringshorisont vil udsving over tid blive udjævnet, hvor
ved det langsigtede resultatet bliver et højt forventet
afkast med lav langsigtet tabsrisiko. Andre ønsker min
dre risiko mod at opgive muligheden for et forventet
højt afkast og til gengæld opnå en jævn og mere stabil
udvikling i afkastet. Det vigtige er at finde ud af, hvilken
risiko man som investor ønsker. Det er ikke nemt, og det
kræver professionel hjælp, hvilket Formueplejes råd
givere står klar til at levere.

Mest muligt afkast
Opgaven for investorerne er altså i al sin enkelhed at
finde det bedst mulige afkast ved en given risiko. Med
andre ord, hvis jeg er villig til at satse en 10’er i risiko,
hvad kan jeg så få? I den grafiske oversigt kan du se alle
de kapital- og investeringsforeningsafdelinger på det
danske marked, der lige-som Formueplejes klassiske
foreninger investerer i en blandet portefølje af aktier og
obligationer ordnet efter historisk afkast og risiko over
de seneste fem år. Jo længere du går ud af den vandrette
akse, desto højere er risikoen. Jo højere du går op ad den
lodrette akse, desto bedre afkast. Det bedste er naturlig
vis højt afkast med en lille risiko. Det er svært at opnå,
da loven om risiko og afkast siger, at hvis investor ønsker
et afkast, der er højere end den risikofrie rente, skal

investor påtage sig en risiko. Investor skal derfor vælge
sin ønskede risiko og analysere investeringsløsningen for
de risikofaktorer, der påvirker den.
Analysen skal forstås på den måde, at det er klart, at
hvis man nu forestiller sig, at en investering i danske re
alkreditobligationer havde samme risiko og forventet af
kast som en investering i virksomhedsobligationer, så
ville det være nødvendigt at se på, hvordan markedet
vurderede kvaliteten af risikoen og afkastet. Dansk real
kredit er sikrere end obligationer udstedt af virksomhe
der. Hvis afkast/risiko er ens, så må markedet enten vur
dere det ene aktiv for dyrt eller det andet aktiv for billigt.
Med andre ord, det er ikke nok bare at tage det histo
risk højeste realiserede afkast ved en given historisk
leveret risiko. Dels fordi der netop er tale om historiske
tal, der ikke nødvendigvis siger noget om fremtiden, dels
fordi risici består af mange elementer, hvor nogle kan
være over- eller undervurderede i visse perioder. For
eksempel var likviditetsrisikoen under finanskrisen
meget stor for virksomhedsobligationer, men i dag er
den tæt på nul. Kreditrisikoen var også højere for fem år
siden end i dag. Derfor kræver en vurdering af investe
ringsalternativerne altid en grundig investeringsanalyse.
Formuepleje ligger i top
Ser man på grafen, fremgår det, at Formueplejes investe
ringsløsninger ligger på en skrå linje i toppen af feltet.
Det er beviset på, at Formuepleje de seneste fem år har
leveret et højt risikojusteret afkast. Det er vigtigt at
holde fast i, at det er historiske tal, der intet siger om

>>

AFKAST/RISIKO PA. ALLE DK. BL. FORENINGER (AKT.&OBL.) SAMMENLIGNET MED KLASSISKE FORMUEPLEJEFORENINGER
Afkast i procent pa.
40
Penta

35
30

Epikur
Safe

25
Pareto

20
15
10

Optimum

5
0
0%

Risiko pa.
5%

10%

15%

25%

Kilde: IFR og Formuepleje. Periode: 1/3 2009 til 1/3 2014. Afkast og risiko i perioden er beregnet dels på de afnoterede selskabers indre værdier, dels på de fortsæt
tende foreningers indre værdier. Netop ved at fokusere på risiko kan gearede porteføljer sammenlignes med ugearede porteføljer. Historiske afkast og risici er ikke
garanti for fremtidige afkast og risici.
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Risiko // afkast
fremtiden. Det er derimod hårde fakta, at når vi sammen
ligner Formueplejes investeringsløsninger med de andre
blandede investeringsforeninger, så har Formuepleje
leveret et højt risikojusteret afkast.
Formueplejes investeringsløsninger ligger i top
af flere grunde. For det første er Formuepleje en profes
sionel kapitalforvalter med høje investeringsfaglige
kompetencer, der investerer sammen med investorerne
om at opnå attraktivt langsigtet afkast. Det er Formue
plejes mission at bevare og øge formuer.
Det har den helt konkrete effekt, at alle ansatte i
Formuepleje sammen med ejerne har en klar interesse
i at minimere omkostninger og maksimere et sundt
langsigtet afkast – simpelthen fordi ansatte og ejere har
investeret et stort trecifret millionbeløb i Formueplejes
investerings- og kapitalforeninger.
Vores metode giver merafkast
Den metode, vi leverer afkast på, er ved i Formueplejes
klassiske investeringsløsninger at anvende den nobel
prisbelønnede investeringsstrategi med optimale porte
føljer og derudover bruge gearing til at øge det forven
tede afkast. Det kræver viden, erfaring og stram risiko
styring at følge den valgte metode. Formuepleje får noget
af merafkastet serveret på et sølvfad ved at bruge denne
avancerede investeringsstrategi. Men sølvfadet har også
et par skarpe kanter. Gearingen betyder, at hvis bølge
gangen på finansmarkederne går ekstra højt, er der
risiko for ekstra store udsving. Formueplejes investe
ringskomité er meget bevidst om, at den kan vælge at
investere merafkastet i finansielle instrumenter, der
skærmer porteføljerne mod de risici, som lurer ude i
horisonten. Det gjorde Formuepleje i 2013, idet der blev
indkøbt en strategisk afdækning mod store aktiekursfald.
Når investorerne betror Formuepleje deres penge, så
giver de reelt investeringskomitéen et meget bredt
I nvesterin g s k o m it é en

Niels B. Thuesen
Professionel erfaring med investe
ring på globalt plan siden 1987.
Adm. direktør for BankInvest i 11 år.
Før det investeringsdirektør samme
sted siden 1990.
Adm. direktør for Formueplejekon
cernen siden juli 2012.
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Leif Hasager
Teoretisk og praktisk erfaring med
investering på globalt plan siden
1985. Investeringsdirektør hos Bank
pension i 22 år.
Investeringsdirektør i Formuepleje
siden januar 2013.

mandat til at investere pengene i værdipapirer og optage
lån med sikkerhed i netop disse værdipapirer. Komitéen
styrer risikoen og optimerer afkastet til gavn for investo
rernes langsigtede afkast. Så enkelt er det.

Hvad kan jeg få for en 10’er?
På spørgsmålet ”Hvad kan du som investor få for en
10’er i risiko?”, er svaret Formuepleje Pareto – målt på
historiske tal. Det leverede afkast baseret på de seneste
fem års performance er cirka 17 procent med en stan
dardafvigelse på cirka 10. Det betyder ikke, at du kan
forvente 17 procent i årligt afkast de næste fem år med
en risiko på 10, det betyder, at med en risiko på 10 er det
en nærmere analyse værd at undersøge en investering i
Pareto. Ønsker du at købe for en 20’er i risiko, så er sva
ret Penta, der har et realiseret årligt afkast over de sene
ste fem år på cirka 30 procent. Den realiserede risiko har
været 20 procent årligt. Det kan sammenlignes med de
17 procent i standardafvigelse, som en investering i
danske aktier har haft i samme periode. En så svingende
investering kræver en lang investeringshorisont på
mindst syv år, men hos Formuepleje anbefaler vi aldrig,
at en sådan investering står alene. Til gengæld kan Penta
med fordel kombineres med andre investeringsløsninger
med lav risiko, og derved opnås en bedre balance i den
samlede investeringsportefølje.

Forventet afkast
Vores aktuelle afkastforventning for Penta er 100 pro
cent i akkumuleret afkast over de kommende fem år. Med
95 procents sikkerhed forventes der således et forventet
akkumuleret afkast i intervallet 33 til 167 procent på
fem års sigt. For Pareto er de tilsvarende forventninger
et afkast på 55 procent akkumuleret over fem år og et
maksimalt tab på 10 procent over tre år – begge tal med
95 procents sandsynlighed.

Henrik Franck
Professionel erfaring med investe
ring på globalt plan siden 1990.
Tidligere investeringsdirektør hos
PFA, investeringschef hos BankInvest
og Juristernes og Økonomernes
Pensionskasse.
Investeringsstrateg og direktør for
Formuepleje Øst siden januar 2013.

Søren S. Astrup
Professionel erfaring med investering
på globalt plan siden 1996. Kapital
forvalter og investeringsdirektør hos
Formuepleje siden januar 2003.
Fra 2013 direktør for Formuepleje
foreningerne og Formuepleje Fund
Management.

<< Formand for Formueplejeforeningerne, Carsten With Thygesen

Formuepleje er stærkere
end nogensinde
Formuepleje har de seneste fem år leveret et
markant højt risikojusteret afkast. Formand for
Formueplejeforeningerne, Carsten With Thygesen,
har været med i endnu længere tid. Han har ligesom
ejere, ledelse og medarbejdere investeret betydelige
midler i Formueplejes investeringsløsninger.
FORMUE har interviewet ham om, hvordan
han ser på udviklingen de seneste år.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Hvordan har du som formand for selskaberne og nu foreningerne oplevet den
proces, som Formueplejes investeringskoncept har gennemgået de seneste
fem år?
Jeg har været formand siden 2009, og
belært af finanskrisen er Formueplejes
investeringskoncept helt overordnet gen
nem de seneste fem år blevet mere robust
og sikkert. Investorerne har oplevet klare
forbedringer, hvad angår likviditet, omkost
ningstransparens og den juridiske sikker
hed ved, at investeringsløsningerne er
kommet ind under lovmæssig regulering.
Jeg har helt konkret oplevet en professio
nalisering af et allerede stærkt koncept.
Hvilke tre vigtige tiltag har du som
bestyrelsesformand været mest optaget
af de seneste fem år?
De tre vigtigste tiltag jeg har været mest
optaget af har været:
• Løbende styrket risikostyring
• At øge robustheden ved
investeringskonceptet
• At fremtidssikre Formueplejes investe
ringskoncept gennem migrering fra inve
steringsselskaber over til foreninger

I 2009 og 2010 havde vi først høj fokus på
at bringe risikoen ned ved at omlægge låne
finansieringen fra schweizerfranc til euro/

danske kroner. Siden 2009 har vi haft høj
fokus på risikostyringen som under gælds
krisen i sensommeren 2011, der gav inve
storerne i Formueplejeselskaberne et
positivt afkast på trods af fald på aktiemar
kederne.
Robustheden er også styrket ved, at der i
dag er flere medlemmer i bestyrelserne, og
at vi rummer en meget bred vidensbase,
som gør os i stand til at drøfte problemstil
lingerne nuanceret og indsigtsfuldt.
Migreringsprocessen har været lang
og krævet konstruktiv dialog med Finans
tilsynet. Faktum er, at investorerne i dag
har opnået nogle klare fordele – nemmere
og billigere køb (emission) og salg (indløs
ning) til et lavere kursspread omkring
indre værdi end tidligere, klarere risiko
rammer og opdatering af indre værdi
mindst fire gange dagligt.
Ser du nogle forhindringer for fortsat
sund vækst i antallet af investorer og
formue under forvaltning?
Min vurdering er, at Formuepleje som sam
arbejdspartner for kapitalforeningerne i
dag står stærkere end nogensinde. Der er
bredere kompetencer i firmaet, stærkere
processer og en mere robust organisation.
Desuden er omdømmet klart forbedret,
hvilket er berettiget med de stærke risiko
justerede afkast, der er opnået gennem de

seneste fem år. Et unikt og stærkt koncept
er blevet endnu stærkere og har inkorpore
ret erfaringerne fra den største finansielle
krise siden 1930’erne. Vi skal som besty
relse fortsat være meget opmærksomme og
proaktive – både hvad angår finansmarked
erne, kommende lovgivning og i det kon
struktive samspil med Formuepleje. Men
lykkes det, forventer jeg, at investerings
konceptet løbende vil forbedres og derved
forhåbentlig tiltrække nye investorer.
Kan du løfte lidt af sløret for strategien
de kommende tre til fem år med at
forbedre det risikojusterede afkast
endnu mere?
Det er selvfølgelig en udfordring, at vi
nu befinder os i ”nulrenteland” og samtidig
skal navigere i et finansmarked, som man
har kaldt verdenshistoriens største penge
politiske eksperiment. Vi kommer for
eksempel ligesom ATP til at se på, om vi
med fordel kan forbedre det langsigtede
risikojusterede afkast ved at inddrage
andre aktivklasser – såsom High Yield-obli
gationer*. Det er noget af det, vi konkret
arbejder med. Udgangspunktet er altid, at
vi arbejder på at bevare og øge investor
ernes formuer.

* High Yield-obligationer er obligationer udstedt af lande
eller virksomheder med forholdsvis lav kreditværdighed,
men med et attraktivt afkastpotentiale.
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Risikoklassificering

Når

rødt har flere nuancer
Lovgivningen bestemmer, at Formueplejes kapitalforeninger er
risikoklassificeret som såkaldte røde investeringsprodukter. Men
dengang investeringerne foregik i regi af selskaber var de klassificeret
som gule, og denne juridiske omklassificering af foreningerne er
altså ikke baseret på investeringsmæssige forhold.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Investorerne i Formueplejes seks kapitalforeninger
Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur og Fokus er lovgiv
ningsmæssigt beskyttet i forhold til frit at kunne handle
investeringsbeviserne. Beskyttelsen består i, at de seks
kapitalforeningsafdelinger alle er risikoklassificeret
som såkaldte røde investeringsprodukter. Loven siger,
at handel med denne type skal ske på et højere oplyst
grundlag, hvilket betyder, at formidleren af investerings
produkter, der både kan være Formuepleje eller en børs
handler – typisk et pengeinstitut – skal sikre sig, at kun
den forstår risikoen.
Risikoklassificeringen for de røde investeringspro
dukter er todelt. Enten er der tale om et investeringspro
dukt, hvor der er mulighed for at tabe mere end det inve
sterede beløb. Det er for eksempel optioner, futures eller
andre investeringsprodukter, der er komplekse og van
skelige at gennemskue. Det vurderer lovgivningen, at
Formueplejes seks kapitalforeningsafdelinger er, da
netop kapitalforeninger eksplicit i lovgivningen er klas
sificeret som et rødt investeringsprodukt uagtet, hvad
foreningen investerer i. Det er altså en juridisk vurdering
– ikke en investeringsmæssig.
Ingen logik
Netop denne helt centrale manglende kobling mellem
det juridiske og det investeringsmæssige savner enhver
dybere logik. Yderligere betyder denne manglende logik,
at investorerne reelt ikke opnår den beskyttelse, som
lovgivningen netop skulle sikre. Lad os tage nogle
eksempler:

Grøn: Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Risikoen for, at investor kan tabe det
investerede beløb, må betragtes som meget lille.
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I denne kategori finder vi blandt andet statsobligationer
udstedt af stater inden for eurozonen samt danske statsog realkreditobligationer. Det betyder blandt andet, at en
investering i græske statsobligationer vurderes juridisk
at kunne sammenlignes med en investering i en dansk
statsobligation. Investeringsmæssigt er det åbenbart, at
der er og har været en forskellig risiko på disse to typer
af forskellige grønne investeringsprodukter.
Med andre ord, en investor, der ønsker mest mulig
beskyttelse mod risiko, beslutter kun at investere i
grønne produkter. Han vælger i sin netbank nogle
græske, spanske og portugiske statsobligationer. Men
lige pludselig blusser gældskrisen i Sydeuropa op, som
den gjorde i efteråret 2011, og obligationer falder mar
kant i kurs. Er grønne investeringsprodukter sikre?
Har risikoklassificeringen beskyttet ham mod tab?
Gul: Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Der er risiko for, at investor kan tabe det
investerede beløb helt eller delvist.

Her finder vi alle børsnoterede aktier, men også stats
obligationer udstedt uden for eurozonen. Det betyder
for eksempel, at en svensk statsobligation vurderes
juridisk som lige så usikker som en investering i en
aktie. Investeringsmæssigt er det også her åbenbart,
at risikoen er forskellig.
En investor har valget mellem en investering i en
dansk bankaktie og en svensk statsobligation. Begge
er gule investeringsprodukter. Han vælger bankaktien.
En morgen vågner han og hører i radioavisen, at banken
er gået ned og er blevet overtaget af Finansiel Stabilitet
– pengene er tabt. Juridisk vurderes bankaktien at være
lige så sikker som svenske statsobligationer.

Mon ikke investoren ville have foretrukket
den svenske statsobligation? Har risikoklas
sificeringen beskyttet ham mod tab?

Rød: Produkttypen er enten vanskelig
at gennemskue, eller der er risiko for,
at investor kan tabe mere end det
investerede beløb.
Lovgivning bestemmer, at Formueplejes
kapitalforeninger er klassificeret i denne
røde kategori, da den vurderer, at produkter
i denne kategori af princip er vanskelige at
gennemskue. Da Formuepleje havde investe
ringerne i regi af børsnoterede aktier, var
investeringsprodukterne klassificeret som
gule. Som kapitalforening er de røde. Men
virkeligheden er, at der ingen investerings
mæssig forskel er på risikoen. Yderligere er
omsætteligheden af kapitalbeviserne bedre
end, da de var aktier, og forvalteren er nu
underlagt tilsyn af Finanstilsynet
At en aktie som A. P. Møller Mærsk er gul
skyldes, at det er en børsnoteret aktie. Men
der er ingen, der er i tvivl om, at A. P. Møller
Mærsk med dets hundredevis af selskaber er
kompleks og svær at gennemskue. Det skal
også understreges, at der ved investering
i Formueplejes kapitalforeninger ikke er
risiko for, at investor kan tabe mere end det
investerede beløb, da der ligesom ved inve
stering i en aktie er begrænset hæftelse.
Klassificeringen er hul
Risikoklassificeringen består altså alene af
firkantede juridiske regler, hvor der ikke er
foretaget nogen egentlig investeringsmæssig
vurdering. Resultatet er, at den beskyttelse,
som risikoklassificeringen har til formål at
yde, reelt er hul. Nogle vil argumentere for,

at den er bedre end ingen klassificering,
hvilket ikke er et dårligt argument, men
burde lovgiverne ikke interessere sig for at
revidere reglerne, så de i højere grad beskyt
tede investorerne ved at inddrage investe
ringsmæssige vurderinger?

Hvad gør investor?
En investor, der ønsker at købe en eller flere
af Formueplejes kapitalforeninger, vil i sin
netbank kunne opleve, at banken giver
begrænset eller helt spærrer adgang til at
handle. Det skyldes, at lovgivningen sætter
krav til formidleren af investeringerne – det
vil sige pengeinstituttet – om at gennemføre
en hensigtsmæssighedstest.
Formuepleje har undersøgt netbankernes
spærringer, og konklusionen er, at det er
muligt i Danske Bank og i Nordeas netbanker
at handle Formueplejes kapitalforeninger.
For de cirka 100 pengeinstitutter, der er kob
let op på enten Sparekassernes Datacenter
eller Bankdata, er det forskelligt fra penge
institut til pengeinstitut. Nogle tillader det,
andre gør ikke. Er det ikke muligt i din net
bank, kan du handle ved at tale med en med
arbejder i pengeinstituttet.
Formuepleje anbefaler, at investorer, der
vil købe og sælge vores investerings- og
kapitalbeviser, kontakter Formuepleje, der i
lighed med pengeinstitutterne skal udar
bejde en hensigtsmæssighedstest. Det inde
bærer, at Formuepleje beder om oplysninger
om kundens kendskab til og erfaring med
det relevante investeringsområde.
For at gennemføre handlen opkræver
Nordea, der gennemfører transaktionen for
kunden, et gebyr på 250 kroner. Dertil kom
mer eventuelle ekstraomkostninger fra kun
dens depotbank.
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Arv og testamente
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Få styr på testamentet
Det er vigtigt at få styr på arveforholdene i god tid. Det kan nemlig få
store konsekvenser for de efterladte, hvis man lader være. I samarbejde
med Holst Advokater bringer vi her fem gode råd til, hvad man blandt
andet skal overveje i forbindelse med sine arveforhold.
Af Katrine Sigvardt, journalist, Formuepleje // katrine.sigvardt@formuepleje.dk

Tv-serien Arvingerne på DR1 har for alvor sat fokus på
arv og testamente, og advokatfirmaer over hele landet
rapporterer om stor aktivitet. Formuepleje har talt med
advokat og arvekspert Grethe Opstrup fra Holst Advo
kater, som har fem gode råd til løsningerne på aktuelle
problemstillinger, hvor det er anbefalelsesværdigt at få
oprettet et testamente.

1. Ikke tilfreds med standardløsning
Når et menneske dør, afhænger fordelingen af arven
ifølge loven af personens familieforhold. For eksempel:
En mand og en kvinde er gift. De har ingen ægtepagt om
særeje, og derfor har de formuefællesskab. Derudover
har de tre særbørn hver.
Hvis en af dem dør – lad os sige manden – bliver boet
gjort op, og parterne får en halvdel hver (boslod). Men
fordi de var gift, arver hustruen også halvdelen af man
dens boslod, og derfor ender hun med tre fjerdedele af
boet. Den resterende fjerdedel er legal arv og fordeles
ligeligt mellem mandens særbørn.
Men ifølge Grethe Opstrup, som er advokat med spe
ciale i privatret, er der god grund til at tage aktivt stilling
til, hvad der skal ske med ens formue, når man engang
er borte. Opretter man et testamente, har man nemlig
mulighed for selv at testere over 75 procent af arven
(friarven). Dermed kan man dirigere den hen, hvor man
ønsker det, og det kan for eksempel være en fordel, hvis
arven er en erhvervsvirksomhed:
”Hvis man har tre børn, men kun ønsker, at det ene
barn skal videreføre virksomheden, kan man vælge at
dele virksomheden, så alle børnene får en tredjedel hver.

Det barn, der skal føre virksomheden videre, udbetaler
så to tredjedele til sine søskende, så de får deres arv kon
tant. Men arveladeren kan også vælge, at to af børnene
skal arve så lidt som muligt – altså kun en tredjedel af
tvangsarven hver. Det kan være med til at lette generationsskiftet, for på den måde behøver arvingen til
virksomheden kun betale to tolvtedele til sine søskende
for at købe dem ud,” fortæller Grethe Opstrup.

2. Tag stilling – og skriv det ned
”Kort sagt: Hvis man vil ændre på den fordeling, som
loven har lavet, så skal man oprette et testamente,” siger
Grethe Opstrup, som før har oplevet, at voksne børn føler
sig forbigået, fordi de ikke har fået del i den arv eller de
ting, som deres forældre havde tiltænkt dem.
”Når nogen først er død eller er blevet senile, er der
ikke noget at gøre. Man kan ikke bare komme og sige, at
det var noget andet, der var meningen, for når det ikke
står nogen steder, er det altid loven, der gælder,” forkla
rer hun.
Derfor mener hun heller ikke, at det nogensinde er for
tidligt at lave et testamente.
”Nogle tror, at de er udødelige, eller at de nærmest
skriver under på deres egen dødsattest, hvis de laver et
testamente. Men vi kan jo også alle sammen blive slået
ihjel i et færdselsuheld, og så er det altså for sent,” for
tæller hun og anbefaler desuden, at man kigger sit testa
mente igennem hvert femte år.
Medmindre man har gjort det uigenkaldeligt, har man
nemlig altid mulighed for at rette testamentet til og til
passe det nye situationer og forhold.
Formue // 2. kvartal 2014
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Arv og testamente

To gyldige testamentetyper
Der findes to måder, man kan oprette gyldige testamenter på. Den ene er ved at lave et notartestamente,
hvor man underskriver testamentet i to eksemplarer i
overværelse af notaren. Herefter gemmer notaren det
ene eksemplar og indberetter til Centralregistret for
Testamenter, at den pågældende person har oprettet
et testamente.
Den anden mulighed er at oprette et vidnetestamente,
som to vidner skal skrive under på, men denne type
testamente er meget omstændelig at udarbejde og bliver
ikke registreret nogen steder.
”Hvis man overhovedet har mulighed for det, skal
man altid oprette et notartestamente. For hvis et vidne
testamente kommer i forkerte hænder, har vi ikke nogen
dokumentation. Desuden er det sværere at anfægte et
notartestamente og påstå, at det ikke er gyldigt, for nota
ren har jo skrevet under på, at folk var ved deres fulde
fem,” siger Grethe Opstrup og tilføjer, at et vidnetesta
mente for eksempel kan være en god løsning, når folk
er alvorligt syge, fordi det kan laves meget hurtigt.
3. Dine, mine og vores børn
”Når almindelige mennesker vælger at lave testamente,
handler det tit om at sikre, at den længstlevende får så
meget som muligt. Men her skal man passe lidt på.
Specielt hvis der er særbørn,” siger Grethe Opstrup.
Især i sammenbragte familier kan der nemlig hurtigt
opstå problemer, hvis ikke man har sat sig grundigt ind i
nogle af lovens mest indviklede paragraffer og nøje over
vejet, hvordan arven skal fordeles.
I eksemplet fra før arvede hustruen som sagt 75 pro
cent, og mandens særbørn måtte dele den resterende
16
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fjerdedel imellem sig. Hvis vi forestiller os, at enken en
dag gifter sig igen, vil hendes nye mand på samme måde
arve 75 procent, når hun dør. Hendes særbørn vil så arve
den sidste fjerdedel, og dermed står børnene til den før
ste afdøde mand tilbage uden at have fået mere end en
tolvtedel hver fra farens bo.

Successionsrækkefølge
For at undgå dette kan man sætte arven ind i en såkaldt
successionsrækkefølge. Her kan man bestemme, hvem
der så at sige har førsteret til arven, men også hvad der
skal ske med arven, når førstearvingen dør.
”Det, man opnår ved at sætte arven ind i en succes
sionsrækkefølge, er, at hvis enken gifter sig igen, så arver
nummer to mand ikke det, der er hensat i successions
rækkefølgen, når hun dør. Det indgår heller ikke i bode
lingen, hvis det nye par går hen og bliver skilt. På den
måde kan man sikre, at arven bliver fordelt på den måde,
man helst vil have det, og at der ikke er nogen, som en
der med at blive forbigået,” forklarer Grethe Opstrup.
Af samme grund kan det også være en god ide, at
skrive ind i sit testamente, om det, ens børn skal arve, skal
være særeje. Ellers kan man risikere, at børnene kommer
til at dele arven med deres ægtefælle, hvis de en dag skal
skilles, for også i denne situation bliver boet delt i to.
4. Til døden os skiller
”Vi vil ikke gifte os for pengenes skyld.” Grethe Opstrup
har hørt den sætning næsten lige så mange gange, som
hun har siddet overfor samlevende og opfordret dem til
at gifte sig. Men selvom tanken om kærlighed som det
bærende fundament i ethvert forhold og ikke mindst
ægteskab er romantisk, så er der alt andet lige nogle

klare økonomiske fordele ved at sige ”ja”. For det første
arver man automatisk hinanden:
”Samlevende er ikke arvinger efter loven. Der er
nogen, der tror, at når man har boet sammen i to år, så
arver man hinanden. Det gør man ikke! Hvis man bor
sammen uden at være gift, og man ønsker at arve hinan
den, så skal man altså oprette testamente,” forklarer
Grethe Opstrup og tilføjer, at hvis man hverken er gift
eller har oprettet testamente, er det udelukkende afdø
des legale arvinger – børn, forældre, søskende – der får
del i arven.
En anden økonomisk fordel ved at gifte sig er, at ægte
fæller ikke skal betale boafgift eller arveafgift, som det
hed før i tiden. Netop boafgiften har stor betydning for
arven, der bliver udbetalt – især hvis der er tale om store
formuer. For selvom tallene kan svinge afhængigt af de
øvrige omstændigheder, er hovedreglen, at livsarvinger
skal betale 15 procent i boafgift, mens alle andre – her
under samlevende – skal betale op imod 36,25 procent.
”Hvis man ikke er gift, afhænger afgiften af, hvor
længe man har boet sammen, og her skal man lige være
opmærksom på, at afgiften skal udbetales kontant. Det
kan være rigtig mange penge, og det er i forvejen beskat
tede kroner, så der er helt sikkert nogle økonomiske
fordele i at være gift og ved at oprette testamente i det
hele taget,” forklarer Grethe Opstrup.

5. Få hjælp af en professionel
Men ud over de økonomiske er der også en lang række
andre fordele ved at træffe nogle beslutninger i forhold
til, hvad der skal ske med ens formue, virksomhed eller
dyre smykker, når man selv er borte. Ifølge Grethe
Opstrup kan det for nogle være svært at tage snakken,
men hun er ikke i tvivl om, at man gør de efterladte en
tjeneste ved at have taget stilling og ved at sikre sig, at
det bliver, som man ønsker.
Netop derfor er det også vigtigt, at man taler med
nogen, som har forstand på arveret, for loven er kom
pliceret, og det kan nemt få uhensigtsmæssige konse
kvenser, hvis man kaster sig ud i at lave testamente uden
professionel rådgivning.
”Det handler meget om at få gjort tingene på den rig
tige måde. I min optik er det nærmest livsfarligt at lave
sit eget testamente ved for eksempel at hente et ned fra
nettet. Man ved simpelthen ikke, hvad man skriver under
på,” siger Grethe Opstrup og forklarer, at det netop også
er derfor, hun altid vælger at mødes med de mennesker,
der kontakter hende.
For som hun siger, kommer der næsten altid flere ting
frem, som folk ikke selv har overvejet, og dermed har
man også et bedre grundlag for at finde den mest hen
sigtsmæssige løsning for den familie, det drejer sig om.

Grethe Opstrup
Grethe Opstrup er cand.jur.
og specialistadvokat ved Holst
Advokater, som er et af de
største erhvervsorienterede
advokatfirmaer i Danmark.
Hun har mere end 35 års erfa
ring inden for privatret, som
blandt andet omfatter opret
telse af ægtepagter og testa
menter, behandling af bodeling
i forbindelse med skilsmisse,
ægteskabssager af forskellig
karakter med mere.
Læs mere på holst-law.com
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Formuerådgivning

Lavere risiko
og højere afkast ønskes
Formuepleje har ved at få Absalon Invest ind i porteføljen af investerings
løsninger fået mulighed for at sammensætte nye og attraktive porteføljer
med forbedrede afkast- og risikoegenskaber til gavn for kundernes
langsigtede afkast. En konkret kundecase viser, hvordan risiko kan
reduceres markant – endda uden at det forventede afkast bliver mindre.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Den urealistiske investor stræber efter at opnå et højt
afkast med ingen eller meget lille risiko. Det er selvsagt
umuligt, men hvad der til gengæld er muligt, er at bruge
det eneste gratis måltid, der findes på de finansielle
markeder – risikospredning – til at sammensætte robu
ste porteføljer, som samtidig kan levere et attraktivt lang
sigtet afkast.
Formuepleje råder aktuelt over 22 investerings- og
kapitalforeninger, der kan kombineres på et utal af må
der, og inden for rimelige rammer kan give den risiko og
det forventede afkast, som enhver investor måtte ønske.
”Vi oplever ofte, når vi rådgiver kunderne, at vi ved at
have Absalon Invest med får mulighed for at tilbyde por
teføljer med anderledes risiko- og afkastegenskaber. Det
er især aktuelt for de kunder, der ønsker at have mere
spændende elementer i deres portefølje med højere
risiko og afkastforventninger, men samtidig totalt set
ønsker en lavere risiko i deres portefølje. Absalon Invests
investeringsløsninger giver os som formuerådgivere flere
strenge at spille på,” siger kundedirektør og partner
Claus Richardt Holm.
God synergieffekt
Købet af Alfred Berg Danmark sidste år åbnede netop for
den mulighed, at Formueplejes rådgivere kunne tilbyde
kunderne flere muligheder, når de bygger porteføljer
tilpasset kundens risiko- og afkastforventninger. Absalon
Invest, som det gamle Alfred Berg Invest blev omdøbt
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til i efteråret sidste år, udbyder aktuelt 12 investerings
foreningsafdelinger inden for aktivklasser, som Formue
pleje ikke selv har. Dermed komplementerer Absalon
Invests investeringsløsninger på en fornuftig måde de
løsninger, som Formuepleje har. Resultatet er flere
muligheder for at øge og mindske risikoen i porteføljerne
på nye og anderledes måder.
Absalon Invest i top 3 i Danmark
Absalon Invests afdelinger bliver løbende ratet af Mor
ningstar, og her har foreningen samlet set et gennemsnit
på fire stjerner (målt over de seneste tre år, pr. marts
2014), hvilket placerer foreningen foreningen i top tre i
Danmark.
Og det er vel at mærke en trackrekord, der er opnået
både før og efter Formueplejes køb af Alfred Berg
Danmark. Siden Formuepleje trådte ind som investe
ringsrådgiver for foreningen, er nogle af afdelingerne
blevet lagt sammen, og andre er justeret i deres investe
ringsprofil. Ny er for eksempel Absalon Invest Danske
Aktier, der rådgives af Niels Andersen fra SEB Danmark,
som, foreningen vurderer, er blandt Danmarks dygtigste
porteføljemanagere inden for danske aktier.
Danske Aktier er et eksempel på, at Absalon Invest
vælger de bedste eksterne forvaltere som portefølje
managere. Tre andre afdelinger hos Absalon Invest har
valgt eksterne forvaltere fra forskellige globalt oriente
rede finanshuse.

Absalon Invests afdelinger bliver løbende ratet af Morningstar,
og her har foreningen samlet set et gennemsnit på fire stjerner
(målt over de seneste tre år, pr. marts 2014), hvilket placerer
foreningen i top tre i Danmark

Ugearet Fokus
Absalon Danske Obligationer er en revitalisering af den
tidligere Lange Danske Obligationer. Siden 1. december
2013 er rådgivningen af foreningen blevet varetaget af
Formueplejes obligationsteam, senior kapitalforvalterne
Erik Bech og René Rømer, samt af Formueplejes erfarne
investeringskomité. Stilen er lagt markant om, idet Absa
lon Danske Obligationer har samme rentestrategi som
den gearede Formuepleje Fokus. Absalon Danske Obliga
tioner kan altså bruge forskellige former for finansielle
instrumenter til at optimere afkast i forhold til den
forventede renteudvikling, men kan altså ikke ligesom
Fokus anvende gearing. Dermed er afdelingen reelt en
ugearet Fokus.
Andre ændringer for nogle af de øvrige afdelinger
i Absalon Invest er planlagt til at blive besluttet på
kommende generalforsamlinger i Absalon Invest i år.
Se absalon-invest.dk for mere information om de kom
mende ændringer.

Kundecase
For at give et indblik i, hvordan Formuepleje konstruerer porteføljer individuelt over for kunderne, tager vi
udgangspunkt i en fiktiv kundecase, som den typisk
kunne se ud:
Allan Hansen er 60 år og henvender sig til Formue
pleje for at få formuerådgivning. Han har en portefølje,
der består af cirka en tredjedel kreditobligationer, en
tredjedel danske aktier, og en tredjedel mellemlange
danske obligationer.

Kreditobligationerne bør sælges
Kreditobligationer er hos Allan Hansen to forskellige
danske investeringsforeninger, som begge investerer i
relativt solide udenlandske stats- og virksomhedsobliga
tioner – de såkaldte Investment Grade obligationer. Disse
obligationer er kendetegnet ved at have leveret et virke
lig godt afkast de seneste år, men som følge af den lave
rente og den forbedrede verdensøkonomi er deres
Formue // 2. kvartal 2014
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Formuerådgivning

”

Ved at blive kunde hos
Formuepleje tager vi
ansvaret for at bevare og
øge formuer ved at
indgå en porteføljeaftale
med fuldmagt, inden for
aftalte investeringsrammer
Kundedirektør og partner
Claus Richardt Holm.

afkastpotentiale fremadrettet begrænset. Yderligere er
risikoen for, at de leverer et lavt eller direkte negativt
afkast de kommende år, stor, fordi Formuepleje ligesom
flertallet af andre økonomer forventer en stigende lang
rente de kommende år. Det vil betyde, at disse kreditobligationer alt andet lige vil falde i kurs. Ovenikøbet er
det merafkast, som obligationerne bør levere som følge
af den kreditrisiko obligationerne har, begrænset.
Konklusionen er klar.
”Det er min klare vurdering, at risikoen i disse kredit
obligationer er for høj i forhold til det forventede afkast.
De bør derfor sælges,” siger Claus Richardt Holm.
Han tilføjer, at han meget ofte ser en stor eksponering
mod netop investmentgrade kreditobligationer blandt
de nye kunder, der henvender sig, hvor den efterfølgende
individuelle rådgivning som regel munder ud i en anbe
faling om salg.

Mellemlange obligationer
Allan Hansen er forsigtig, så han har cirka en tredjedel i
danske obligationer med en gennemsnitlig løbetid på
fire-fem år, også kaldet mellemlang. Risikomæssigt er
de ikke så ringe endda, men det forventede afkast er ikke
attraktivt. For at kunne konstruere en mere robust
portefølje må disse også sælges.
Danske aktier
Den sidste tredjedel har Allan Hansen investeret i nogle
individuelle danske aktier som Novo Nordisk, Carlsberg,
Danske Bank, Coloplast, D/S Norden og William Demant
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samt en investeringsforening med danske aktier. Under
samtalen fortæller Hans, at han selv har handlet lidt med
jævne mellemrum, men egentlig gider han ikke længere
bruge tid på at købe og sælge. Han har alt for ofte oplevet
at sælge aktier med tab for så at se dem stige kraftigt
nogle måneder senere. Andre aktier har han haft i årevis,
uden at de har givet ret store kursstigninger. Han erken
der, at det er svært at time køb og salg, og han er indstil
let på, at han nu vil overlade sine investeringer til pro
fessionelle, så han kan bruge mere tid på golf, børnebørn
og sommerhuset i Toscana ved siden af sit arbejde som
direktør.
”Allan er en ganske typisk kunde hos Formuepleje.
Han har en pæn formue, en god indtægt og hans inte
resse for selv at investere er lille eller vigende. Ved at
blive kunde hos Formuepleje tager vi ansvaret for at
bevare og øge hans formue ved at indgå en portefølje
aftale med fuldmagt. Inden for aftalte investeringsram
mer styrer vi investeringerne i forhold til hans risiko
profil, investeringshorisont og likviditetsbehov,” siger
Claus Richardt Holm.
Formueanalysen
Allan Hansens formue analyseres i Formueplejes analy
seværktøj, hvor målet er at nedbringe risikoen markant,
men helst ikke det forventede afkast. Allan har nemlig
under samtalen fortalt, at han efter nogle gode år på
aktiemarkedet gerne vil stabilisere sin formue på det
aktuelle høje niveau ved at få en lavere risiko. Men sam
tidig ønsker han ikke at gå glip af det gode langsigtede

afkast, som han forventer, at den langsomme bedring i
verdensøkonomien over de næste fem år vil levere.
Claus Richardt Holm kommer på det andet møde med
Allan med et konkret forslag til en ny portefølje, der
netop imødekommer hans krav og forventninger.
”Vi har lavet en portefølje til Allan med cirka to tredje
dele Absalon Danske Obligationer. Risikoen er mindre
end for de mellemlange obligationer, mens det forven
tede afkast er bedre, da afdelingen via finansielle
instrumenter vil opnå et positivt afkast, når de lange ren
ter stiger. Afdelingen har en negativ kursfølsomhed over
for langt løbende obligationer, som giver Allan en ekstra
gevinst, hvis hans forventninger om bedre verdensøko
nomi og dermed stigende lange renter holder stik,” siger
Claus Richardt Holm.
Resten af porteføljen fordeles mellem Formuepleje
Safe og Absalon Danske Aktier. Dermed har han tilføjet to
investeringsløsninger, som hver for sig har en fornuftig
risiko og et attraktivt langsigtet afkast.

årligt gennemsnit over fem år. Men det vigtigste her er
risikoen. Den falder markant fra at ligge i højrisiko til at
komme ned i mellemrisiko. Det skyldes, at porteføljen
som følge af den relativt store investering i Absalon
Danske Obligationer er blevet meget stabil – men vel
at mærke, uden at der er gået på kompromis med det
forventede afkast. Den nye portefølje har altså som følge
af investeringen i både Formuepleje Safe og Absalon
Danske Aktier nu mulighed for at levere et godt afkast
med en lavere risiko.
”Det er i sådanne tilfælde, at avanceret formuerådgiv
ning giver mening for både kunden og Formuepleje, når
vi som team yder individuel investeringsrådgivning på
højt niveau. Når Formuepleje siger, at vores mission er
at bevare og øge formuer, så er sådanne konstruktioner
af nye robuste porteføljer et helt konkret bevis på, at
Formuepleje med de mange forskellige investerings- og
kapitalforeninger kan bygge sunde porteføljer, der giver
tilfredse kunder ved at levere et attraktivt, risikojusteret
afkast,” siger Claus Richardt Holm.
Analyser af formuen og forslag til nye porteføljer
kræver, at investor har cirka tre millioner kroner eller
mere i investerbar formue.

Nøgletallene taler sit eget sprog
Kigger man på analysens nøgletal, fremgår det, at det
forventede afkast stiger en smule fra 3,6 til 4,6 procent i
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Analysen bygger på historiske afkast og risici, hvilket ikke er garanti for fremtidige afkast og risici.
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Afnotering

Sidste fase
i overgangen fra aktier
til foreninger er i gang

Siden efteråret 2012 har Formuepleje været i gang med den omfattende
flytning af investeringerne i regi af aktier over til børsnoterede foreninger.
Nu er sidste fase i gang, og alt forventes helt på plads inden årets udgang.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Hele denne lange proces fra aktierselskaber til forenin
ger er dels udløst af ny EU-lovgivning, dels af bestyrel
sernes ønsker om at give investorerne en række nye for
dele, når de investerer i Formueplejes investeringsløs
ninger. Fordelene er:

• Reelt ubegrænset likviditet – idet der vil kunne ske
emission og indløsning på daglig basis
• Mindre kursdifference ved handel – idet der er maksi
male procentsatser for emission, og indløsning, som er
lavere end de kursdifferencer, som aktionærerne kunne
opleve ved handel med aktierne
• Sammenlignelighed med andre tilsvarende investe
rings- og kapitalforeninger
• Skærpet tilsyn fra Finanstilsynet giver tryggere
rammer for investorerne
Et langt forløb
I januar 2014 blev den egentlige flytning af værdier gen
nemført. Det skete ved, at aktionærerne i Formuepleje
selskaberne fik udloddet investeringsbeviser i de nye
tilsvarende foreninger. Her er det vigtigt at understrege,
at investerings- og risikorammer er fuldstændigt uæn
drede i forhold til dengang, hvor investeringerne foregik
i regi af investeringsselskaber.
Det var en meget omfattende flytning af aktionær
ernes investeringer, idet værdier for cirka 30 milliarder kroner skiftede plads. Mandag den 13. januar
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blev den overskydende spids som følge af det skæve
ombytningsforhold udbetalt til depoternes afkastkonti,
og den vigtigste del af transaktionen var på plads.

Afnotering
Tilbage i aktionærernes depoter lå de gamle tømte aktier,
og den næste fase, hvor de syv børsnoterede selskaber
Optimum, Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur og LimiT
Tellus skulle afnoteres, gik i gang. Selskaberne levede
blandt andet ikke op til kravene for at være noterede,
da egenkapitalen i selskaberne var cirka 6-7 millioner
kroner, så afnoteringen var både nødvendig og ønskelig.
En ansøgning om afnotering blev sendt til Nasdaq
OMX Copenhagen i den anden uge af januar. Børsen
vendte hurtigt tilbage og meddelte, at ansøgningen var
imødekommet, og at afnoteringen ville ske med sidste
noteringsdag den 18. marts 2014. Siden da har alle
Formueplejeaktierne status af unoterede aktier. Læs
mere om dette på formuepleje.dk.
Fokus blev mere tilgængelig
Også aktionærerne i det unoterede selskab Formuepleje
Fokus fik udloddet deres værdier i form af nu børsnote
rede investeringsbeviser i kapitalforeningen Fokus. Der
med oplevede aktionærerne, at deres investeringer blev
mere likvide, og den tidligere grænse på investering i
Formuepleje Fokus for minimum 750.000 kroner blev
reelt ophævet ved introduktionen af kapitalforeningen

Fokus. I dag kan man derfor investere i Formuepleje
Fokus’ unikke obligationsstrategi for helt ned til cirka
107 kroner plus kurtage.

Kapitalforeninger
Den 20. marts 2014 var der ordinær generalforsamling
i de seks hedgeforeninger. Her blev det enstemmigt
besluttet at gennemføre statusskifte til kapitalforeninger.
Der er alene tale om, at typen af forening skifter. Alt
andet forbliver fuldstændigt uændret. Statusskiftet er
nu registeret på vores hjemmeside, hos Morningstar,
InvesteringsForeningsRådet og dets dataselskab Fund
collect. I løbet af maj bliver registeringen opdateret i
Erhvervsstyrelsen, idet Finanstilsynet allerede umiddel
bart efter generalforsamlingen godkendte statusskiftet.
Skiftet fra hedgeforeninger til kapitalforeninger er en
konsekvens af implementeringen af ny EU-lovgivning,
der betyder, at hedgeforeninger skal omdannes til
kapitalforeninger.

Det sidste stykke vej
Som ejer af de gamle Formueplejeaktier udestår nu kun,
at man nemt og bekvemt kan komme af med sine aktier.
Dette vil ske gradvist den kommende tid og er en proces,
som først helt kan afsluttes i efteråret 2014. Som aktio
nær skal man dog intet foretage sig, men afvente infor
mation fra Formuepleje.

Fremtiden er sikret
Med det nye setup med børsnoterede investerings- og
kapitalforeninger ser Formuepleje frem til et fortsat godt
samarbejde om at skabe attraktive langsigtede afkast
til gavn for investorerne – målet er klart: Formuepleje
bevarer og øger formuer. Investeringskonceptet er
nu fremtidssikret.

<< Regnskabschef, Simon Friis-Therkelsen
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Obligationer

Med så mange nye tiltag på så kort tid, så siger
det sig selv, at der også vil være indvirkninger
på de finansielle markeder, og derfor også på
markedet for danske realkreditobligationer.
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Dansk realkredit
under forandring
Finans- og gældskrisen er sikkert trådt i baggrunden i de fleste
investorers bevidsthed, men når det gælder lovgivning og skærpede
regler, er krisen meget tydelig. Nye tiltag fra Folketinget og EU
påvirker danske realkreditobligationer og dermed investorernes
afkast og risiko.
Af René Rømer, CFA, senior kapitalforvalter, Formuepleje // rene.roemer@formuepleje.dk

Efter fem år med stigende kurser og relativ ro på de
finansielle markeder, er finanskrisens værste dage efter
hånden længe siden, og mange investorer har oplevet, at
tabene fra dengang er blevet tjent ind igen. Aktiemarke
derne sætter rekord på rekord, og langt de fleste virk
somheder og stater kan udstede obligationer på fornuf
tige vilkår.
På overfladen kunne det derfor måske endda virke
som om, at finanskrisen nu hører til i historiebøgerne.
Intet kunne være mere forkert. For selv om fem år er
”længe siden”, så er erfaringerne fra finanskrisen fortsat
spillevende. For private investorer, institutionelle mar
kedsdeltagere, professionelle investeringshuse (som
Formuepleje), ratingbureauer og offentlige myndigheder
og tilsyn er lærdommene fra finanskrisen at betragte
som et aktiv med værdi for fremtiden.
I langt de fleste tilfælde er erfaringerne allerede blevet
en integreret del af den måde, der ageres på. Implemen
teringen af erfaringerne er sket hurtigst hos de private
aktører som Formuepleje, mens offentlige myndigheder
og tilsyn har været lidt langsommere til at komme ud af
startblokken. Det skyldes blandt andet, at der ofte er
store nationaløkonomiske eller paneuropæiske interes
ser involveret i lovgivningen for den finansielle sektor.
Regeltsunami for en sikkerheds skyld
Men nu er tiden efter alt at dømme kommet, hvor erfa
ringerne fra finanskrisen udmønter sig i konkrete krav
til den finansielle sektor. Krav, der forhåbentlig gør syste
met mere robust over for chok, som dem vi oplevede i
2008, eller som forhåbentlig sørger for, at disse chok
ikke vil kunne ske igen.
Basel III, Solvens II, Sass’ rentetilpasningsobligations
lov, tilsynsdiamant for realkreditinstitutter, SIFI-loven,

fælleseuropæisk bankunion og det nye ”overfinanstilsyn”
i ECB er – udover at være indforstået jargon for branche
deltagerne – alle eksempler på nye lov- og tilsynskrav,
der skal sikre det finansielle system og os alle mod øko
nomiske sammenbrud. Med så mange nye tiltag på så
kort tid, så siger det sig selv, at der også vil være indvirk
ninger på de finansielle markeder, og derfor også på
markedet for danske realkreditobligationer.

Interessenterne
I det følgende beskrives baggrunden for og implikatio
nerne af to af de største ændringer i det danske real
kreditobligationsmarked. Men før de vigtigste tiltag
gennemgås, er det nødvendigt med et kig på de forskel
lige interessenter, der alle skal have tilgodeset interesser,
når fremtidens danske realkreditlandskab formes. Brug
derfor lige et øjeblik på at kigge på listen på næste side.

BASEL III
BASEL III er navnet på den kommende EU-regulering
af pengeinstitutter. Det underpunkt i BASEL III, der har
potentiale til at påvirke det danske obligationsmarked
mest, handler om bankernes likvide beholdninger af
værdipapirer.
Som det er i dag, ligger de danske banker i høj grad
med korte danske rentetilpasningsobligationer som en
likviditetsbuffer – altså som beskyttelse mod pludselige
træk på likviditeten (se figur 1 – diagram over hvilke
grupper, der ejer rentetilpasningsobligationerne). Ud
over denne funktion, så ønsker EU, at likviditetsbufferen
skal give myndighederne tid til at reagere i tilfælde af, at
enkeltbankers adgang til de internationale lånemarkeder
forsvinder – et såkaldt moderne bank-run. Det var så
danne bank-runs, der var medskyldige i både Lehman
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Brothers og Northerns Rocks fald i nullerne. Derfor skal
de papirer, der fremover skal ligge i denne likviditetsbuf
fer, være af højeste kreditkvalitet og være ultralikvide, og
i den seneste EU-anbefaling er det kun statsobligationer,
der falder i denne kategori. Det betyder, at der kun må
være en mindre andel danske rentetilpasningsobligatio
ner i likviditetsbufferen.
EJERE AF DANSKE RENTETILPASNINGSOBLIGATIONER

Andre
finansielle
formidlere
Øvrige

Udland

Forsikringer
& Pension

Pengeinstitutter
m.m.

Kilde: Danmarks Nationalbank, Formuepleje

FORMUEPLEJES BEHOLDNING AF DANSKE REALKREDITOBL.
Lange rentetilpasningsobligationer: 1% CF’er: 1%
2%-realer: 7%
Mellemlange
rentetilpasningsobligationer:
48%

3%-realer: 6%

4%-realer:
21%

5%-realer:
13%
6%-realer: 2%
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Bliver EU-anbefalingen til lov, vil det betyde, at pengein
stitutterne i Danmark under ét skal reducere kraftigt i
deres beholdning af danske rentetilpasningsobligationer,
hvilket vil få renten på disse til at stige. Hvor meget er et
åbent spørgsmål, men flere analyser peger på rentestig
ninger i omegnen af 0,20-0,25 procent.
Stærke kræfter med regeringen, bankerne og banker
nes bank, Nationalbanken, i spidsen udfører dog i øje
blikket et kraftigt lobbyarbejde for, at danske realkredit
obligationer skal have en særløsning. Både fordi der
ganske enkelt ikke findes danske statsobligationer nok
til at opfylde de danske bankers behov under de kom
mende likviditetskrav, og fordi danske realkreditobliga
tioner objektivt set opfylder kravene for at komme i den
højeste kategori.
Hos Formuepleje forventer vi, at danske realkreditob
ligationer får en særløsning, der gør, at rentestigningerne
på baggrund af BASEL III bliver meget små og derfor ikke
vil ramme vores beholdning af 3-5-årige rentetilpas
ningsobligationer i nævneværdig grad.
Sass’ rentetilpasningsobligationslov
Hvor BASEL III handlede om ændret efterspørgsel efter
obligationer, handler Sass’ rentetilpasningsobligations
lov om ændringer i udbuddet af obligationer.
I efteråret 2013 overraskede regeringen alle med et
lovforslag, der – i sin endelige udformning – lægger et
loft over de mulige rentestigninger på rentetilpasnings
auktionerne. Dette gøres ved at diktere en tvungen løbe
tidsforlængelse på ét år af udløbende rentetilpasnings
obligationer, hvis renten på auktionen stiger for meget.
Med andre ord kan ejeren af en obligation, der udløber
til kurs 100 om en måned, nu risikere, at obligationen
først udløber til kurs 100 om 13 måneder.
En sådan mulig løbetidsforlængelse er selvfølgelig
ikke noget, investorerne ønsker. Især ikke den type
investorer, der køber korte rentetilpasningsobligationer,
da formålet typisk er at placere pengene i noget meget
sikkert og likvidt – og med mindre fokus på afkastet.
Især gruppen (Udland) øverste figur, forventes at
ville rynke på næsen af den nye lovgivning, hvilket vil
kunne få renten til at stige. Regeringens forventning til

Hvor BASEL III handlede om ændret
efterspørgsel efter obligationer,
handler Sass’ rentetilpasningsobligationslov om ændringer i udbuddet
af obligationer.

Regulering med indvirkning
på dansk realkredit
rentestigningen som følge af den nye lov ligger omkring
0,1 procentpoint, hvilket er den laveste forventning,
undertegnede har set. Baggrunden for Sass’ rentetilpas
ningsobligationslov er naturligvis ikke et ønske om at
hæve renterne i Danmark. I stedet skyldes det frygten
for den store tidsmæssige forskel mellem de typiske
boligudlån på 30 år og varigheden på ét år på det typiske
rentetilpasningslån. Realkreditinstitutterne har altså
udlånt penge i 30 år, men kun lånt dem hos investorerne
i ét år. Et mismatch, der gør et realkreditinstitut sårbart
overfor de førnævnte moderne bank-runs, og som de
internationale ratingbureauer var blandt de første til at
påpege som en risikofaktor hos danske realkreditinsti
tutter tilbage i 2010, hvorefter de truede med lavere kre
ditrating og dermed højere rente på rentetilpasnings
obligationerne. Dengang lød det danske automatsvar, at
udlændinge ”ikke forstår det danske realkreditsystem,
”hvilket ikke passer, men det er altså denne problemstil
ling, Sass’ lov imødegår, da det nu kun er muligt for inve
storer at få deres penge igen, hvis andre investorer står
klar med nye penge.
Hos Formuepleje har vi i foreningerne investeret i
rentetilpasningsobligationer uden løbetidsforlængelses
mulighed. Disse vil om et par år sandsynligvis være en
mangelvare og derfor stige i kurs.

Speciel periode – og alligevel ikke
Som beskrevet ovenfor befinder dansk realkredit sig i en
periode med store forandringer på baggrund af erfaring
erne fra finanskrisen. Derfor er det vigtigt for investorer
at holde tungen lige i munden og tilpasse porteføljerne
til regelændringerne, hvilket vi allerede har gjort.
Med alle disse ændringer kan denne periode virke
speciel, men er det ikke. Finansmarkederne generelt og
dansk realkredit specifikt er konstant udsat for ændrin
ger, som man som investor skal holde et vågent øje med.
Eksempler fra de seneste år inkluderer SDO-lovgivnin
gen, Nykredits to-lagsbelåning og pensionskassernes æn
drede tilbagediskonteringskurver, mens der fremadrettet
som minimum er realkredittens tilsynsdiamant, virknin
gen af Jyske Banks køb af BRF og det store udløb af
afdragsfrihed i 2016-2017 at holde øje med.

BASEL III – også kaldet CRD IV
Regulering af pengeinstitutter med mere

SOLVENS II
Regulering af forsikrings- og pensionsselskaber

SASS’ Rentetilpasningsobligationslov
Lovmæssig ændring af F1 og F2 lån, så der fremadrettet er
et loft over mulige rentestigninger.
Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter
Specifikke danske krav til vores realkreditinstitutter.
En tilsvarende diamant findes i dag for pengeinstitutterne.
Interessenter og motiver
Nationalbanken
Bankernes bank er styret af fastkurspolitikken og ønsker
mulighed for at hæve renten til forsvar af kronen uden at
ramme dansk økonomi for hårdt.
Regeringen/Folketinget
Ønsker både en robust dansk økonomi og genvalg.
Bankerne
Ønsker tilfredse kunder og derfor lave lånerenter.
Låntagerne/vælgerne
Ønsker lave renter.

Ratingbureauerne
Frygter kriser som Lehman Brothers og Northern Rock.
Ønsker derfor længere binding på realkreditlån.
Investorerne
Ønsker sikre og likvide obligationer.

Den Europæiske Union
Ønsker regler, der sikrer mod kriser i den finansielle sektor i
fremtiden.
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De gode, de dårlige
og de virkelig sjove
De seneste tre år har emerging markets-aktierne leveret
et samlet negativt afkast på cirka 20 procent. Emerging
markets-aktierne er stadig udfordrede, hvilket betyder,
at det er nødvendigt at se meget nuanceret på de enkelte
lande og især på de enkelte selskaber.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Når Formueplejes investeringskomite hver
anden uge mødes og tager temperaturen på
de globale finansmarkeder, er det, der i inve
steringssproget hedder aktivallokering, et af
punkterne på dagsordenen. Det betyder, at
komitéen vurderer hvilken allokering – det vil
sige fordeling – der skal være mellem først og
fremmest obligationer og aktier og derefter
inden for hver af de overordnede aktivklasser.
Der er tale om et meget stort område med
mange undergrupper og titusindvis af indivi
duelle investeringsmuligheder. Derfor opdeles
aktiverne – det vil sige værdipapirtyperne
– i overordnede grupper. En af de grupper er
de såkaldte emerging markets-aktier. Det vil
sige børsnoterede aktier udstedt af virksom
heder i lande, som er under udvikling. Det er
for eksempel store og markedsmæssigt betyde
lige lande som Kina, Tyrkiet, Rusland, Indien,
Brasilien, Mexico og Indonesien, men det er
også ganske små og i markedsmæssig sammen
hæng ubetydelige lande som Zambia, Ukraine,
Peru, Cambodia og Vietnam.
Modsætningen til emerging markets er de
velkendte modne og økonomisk veludviklede
lande som Japan, USA og store dele af Vest
europa, mens Sydkorea og Taiwan er på opta
gelseslisten til at blive et modent marked.
Forkert at skære alle over en kam
Når man i daglig tale henviser til emerging
markets, er det en meget broget forsamling af
lande, der befinder sig på vidt forskellige

udviklingstrin økonomisk, politisk og kulturelt.
Det siger sig selv, at Polen er på et helt andet
og højere økonomisk og politisk niveau end
nabolandet Hviderusland, selvom ingen af
landene hører til de modne og udviklede lande.
Formuepleje har kun én aktieportefølje, idet
det er den samme portefølje, der ligger i alle de
syv kapital- og investeringsforeninger, som har
aktier i deres investeringsunivers. I Formue
pleje har investeringskomiteen i sin udvælgelse
af de cirka 60 aktier valgt en såkaldt ”bottomup”-strategi, når den sammen med rådgiveren
CPH Capital udvælger de enkeltaktier, der skal
indgå i aktieporteføljen. Strategien indebærer
også et hensyn til sektorer og lande.
”Det er et grundlæggende kriterium for den
omhyggelige udvælgelse af de enkelte aktier i
porteføljen, at vi altid stiller skarpt på prisfast
sættelsen af selskabet. Her fokuserer vi på høj
kvalitet i indtjeningen, stærkt cash-flow, stærk
markedsposition og høj kvalitet i ledelsen. Det
er uanset, om selskabet er dansk, russisk eller
israelsk,” siger investeringsdirektør og partner
Leif Hasager.
Han tilføjer, at det derfor er grundlæggende
forkert at skære alle verdensdele, regioner,
lande, sektorer og selskaber over én kam. Det
er altid kvaliteten i det enkelte selskab, der er
bærende.
”Men når det er sagt, så er det et faktum, at
når vi kigger på den pris, vi kan investere til i et
selskab på emerging markets, så er der mange
>>
selskaber, der ser billige ud, og som vi godt
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kunne tænke os at investere i, men der kan være politi
ske, juridiske eller likviditetsmæssige risici, der betyder,
at vi fravælger en ellers attraktiv investering indtil vi
dere,” siger Leif Hasager.

Politisk risiko spiller ind
Men et er at finde et lavt prisfastsat selskab i et emerging
marketsland. Noget andet er at investere i det. Som det
er blevet krystalkart for alle investorer i første kvartal,
kan den politiske usikkerhed pludselig blusse op. Det ved
alle, der så russiske aktier falde mere end 10 procent den
3. marts, da det politiske spil om Krim blev indledt. Men
flere af de russiske selskaber er billige, investeringsko
miteen ved, at der er en politisk risiko, som den er villig
til at tage, og derfor er nogle få procent af Formueplejes
aktieporteføljer fortsat investeret i russiske aktier.
”Vores eksponering over for russiske aktier er altover
vejende fokuseret på aktieudvælgelsen. Det er med åbne
øjne, at investeringskomiteen har investeret i selskaber i
et politisk usikkert land. Den geopolitiske risiko fik rus
siske aktier generelt til at falde i begyndelsen af marts,
men er nu stort set kommet tilbage igen – bortset fra
rublen, der stadig er svækket siden årsskiftet,” siger
medlem af investeringskomiteen, direktør, investerings
strateg og partner Henrik Franck.
Bundlinjen er dog, at selskaberne uanset storpolitik
er sunde. Da investeringshorisonten for Formueplejes
aktieinvesteringer er lang betyder den højere risiko mindre.
”Vi vurderer, at de russiske aktier på trods af den øje
blikkelige turbulens vil give investorerne et attraktivt
langsigtet afkast,” siger Henrik Franck.
Generelt attraktivt
Emerging markets-aktier er attraktive at investere i
for en professionel investor som Formuepleje af flere
grunde. For det første er den pris, investor skal betale for
at få en andel i indtjeningen, også kaldet P/E, lav. For det
andet er risikoen anderledes end ved investering i andre
aktivklasser.
Den gennemsnitlige P/E er cirka 11 kroner for emer
ging markets-aktier generelt (MSCI Emerging Markets),
hvor det historiske gennemsnit er 16. For de udviklede
økonomier er P/E aktuelt cirka 17, hvilket ikke er højt
historisk set. Man kan forvente, at en del af denne forskel
vil indsnævres over tid i og med, at emerging markets
bliver mere og mere udviklede. Hertil kommer, at de for
ventede vækstrater er væsentligt højere i emerging mar
kets end i udviklede lande. Formueplejes aktieportefølje
er aktuelt investeret cirka 14 procent i emerging mar
kets-aktier. Afkastmæssigt har emerging markets leveret
meget tilfredsstillende afkast fra 2000 til 2010. Men de
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seneste tre år er det brede emerging market-indeks,
MSCI Emerging Market, faldet knap 20 procent i alt,
mens det amerikanske S&P 500 er steget 40 procent i
samme periode.
Årsagen er den globale nedgang i væksten som følge
af finans- og gældskrisen, manglende reformer i de mest
tungtvejende lande i indekset som Indien og Brasilien.
Kina er inde i en omstillingsfase fra eksportdrevet øko
nomi til mere drevet af indenlandsk efterspørgsmål.
Dertil kommer den amerikanske centralbanks tilbage
trækning af støtteopkøb af obligationer, der blev annon
ceret i maj 2013, og som for alvor sendte emerging mar
kets-aktierne ned i 2013.
Investeringskomiteen har i sit arbejde dykket længere
ned i den store gryde med emerging markets-lande og
rubriceret en række lande i tre grupper, som populært
kan kaldes: De gode, de dårlige og de virkelig sjove.
De gode lande
De gode lande skal forstås som lande, hvor både landets
generelle økonomi er inde i en god udvikling, og hvor
der er et velfungerende aktiemarked med attraktivt
prisfastsatte selskaber. Det er lande, hvor Formuepleje
enten har investeret i et eller flere selskaber, eller hvor
investering overvejes. Blandt de lande, som Formuepleje
vurderer som gode, er aktuelt Mexico, Indien, Vietnam,
Kasakhstan, Peru og Colombia og faktisk også Rusland.

Rusland
Blandt de fire såkaldte BRIK-lande – Brasilien, Rusland,
Indien og Rusland – er Rusland desuagtet den aktuelle
politiske krise det af de fire lande, der har den sundeste
økonomi. Sanktionerne fra Europa og USA vurderes ikke
nødvendigvis at have nogen længerevarende økonomisk
betydning. Hvis man ser bort fra den aktuelle krise i
Rusland, er arbejdsløsheden faldende, væksten ligger på
cirka 2-3 procent, inflationen er lav (cirka 4-5 procent)
og Rusland har en lav gæld på cirka 34 procent af brutto
nationalproduktet. Aktuelt er rublen svækket, og den
politiske usikkerhed er større, end den har været i
mange år. Men faktum er, at Rusland økonomisk set har
brug for Vesten og omvendt. Der er meget stor forskel på
selskaberne, og aktuelt er Formueplejes aktieporteføljer
investeret direkte i to russiske aktier, Sberbank og
Lukoil. Sberbank er Ruslands største bank med over
19.000 filialer, mens Lukoil er blandt de største og mest
veldrevne energiselskaber. Begge selskaber sender en
stor del af deres indtjening tilbage til investorerne.
Trods politisk uro, svag rubel og mulige sanktioner fast
holder investeringskomiteen sin eksponering mod Rus
land og attraktive russiske aktier.

Mexico
Mexico er stærkt afhængigt af USA, hvilket betyder, at
væksten i USA smitter positivt af på Mexico. En netop
gennemført reform af energisektoren har delvist åbnet
den statskontrollerede mexicanske energisektor for
private investorer, hvilket på længere sigt er positivt for
Mexicos økonomi. Arbejdsløsheden er under 5 procent,
og væksten forventes at stige i år og næste år med op
til cirka 4 procent. Samtidig er statsgælden lav målt i
forhold til bruttonationalproduktet. Formuepleje har
ikke mexicanske aktier, men visse af de amerikanske
aktier i porteføljen er delvist positivt eksponeret over
for udviklingen i Mexico.

De dårlige lande
For at vide, hvad der er godt at investere i, er det nødven
digt at sortere de dårligste fra. I denne gruppe finder vi
lande som Ukraine, der selvsagt er i både massiv politisk
og økonomisk krise. Landet er afhængigt af hjælp udefra,
og med et forestående præsidentvalg, en smertefuld
rekonstruktion af økonomien og udsigt til stærkt stigende
energipriser, vil investeringer i Ukraine være overordent
ligt risikable på nuværende tidspunkt. Venezuela er også
meget risikabelt. Der er stor risiko for opstand blandt
befolkningen som følge af stærkt stigende inflation,
krænkelser af ejendomsretten og faldende vækst og der
med stigende arbejdsløshed. ØK havde i mange år et sel
skab inden for kødforædling, Plumrose, som det valgte at
sælge til en meget lav pris for et par måneder siden. Det
gjorde ØK blandt andet i erkendelse af, at den ophobede
indtjening i Plumrose i mange år ikke havde kunnet
trækkes ud af landet til gavn for aktionærerne.

... og de virkelig sjove
Det er i denne gruppe, vi finder fremtidens vindere.
Det er her, nye spændende lande som Cambodia, Zambia,
Mozambique, Oman og Mongoliet skal findes. Der er for
alle lande tale om spirende frø, der stadig er så umodne,
at det vil være uforsvarligt at investere store beløb i dem.
Disse lange kaldes også Frontier-markeder.

Fattigt land i stærk vækst
Cambodia er et godt eksempel på det, der kendetegner
et ”sjovt” land. Væksten har i perioden 2001-2010 årligt
ligget på 7,7 procent i gennemsnit. Inflationen er på
europæisk niveau, men landet er meget fattigt. Målt i
købekraft er Danmark cirka 17 gange rigere.
Landbrug og turisme er blandt de største sektorer,
men der er vækst i den finansielle sektor gennem etable
ring af banker og mikro-investeringsprojekter. Finansie
ring af investeringer er helt nødvendigt for fortsat vækst
og fremgang i levestandarden. Med den lave købekraft
siger det sig selv, at arbejdskraften er billig. Kinas rolle
som leverandør af billig arbejdskraft er aftagende, hvil
ket betyder, at når store virksomheder skal finde nye
lande, hvor de kan få produceret simple varer som tøj
billigt, så er Cambodia sammen med Vietnam et af de
lande, der bliver kigget nærmere på.
”Investeringskomitéen har med sit fokus nede fra
og op sit øje på mange virksomheder og mange lande.
Selvom der er gode investeringer at gøre i de sjove lande,
så har Formuepleje et meget vigtigt krav til sine aktie
investeringer: Likviditet. Der vil komme begivenheder på
de finansielle markeder, hvor det kan være nødvendigt at
reducere en stor del af aktiebeholdningen meget hurtigt,
det betyder, at selv om en cambodiansk eller mongolsk
aktie kan virke meget attraktiv, så nytter det ikke noget,
hvis den ikke kan sælges, når stormen raser. Men verden
udvikler sig, og vi holder hele tiden øje med nye attrak
tive investeringer, der kan give vores investorer et attrak
tivt risikojusteret afkast på langt sigt,” siger investerings
direktør og partner Leif Hasager.
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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 17.6.2014.

Spørg

Brevkasseredaktør:
kommunikationschef
Søren Verup

Formuepleje

Hvordan tjekker jeg SKAT
– om et år?
Jeg ved godt, at det først er aktuelt om et års tid, men
hvordan håndterer jeg skatten efter, at mine aktier er blevet
til investeringsbeviser? B.T. Odense
SVAR: Alle otte Formueplejeforeninger
er i lighed med de gamle Formuepleje
selskaber underlagt lagerbeskatning.
Beskatningen er således uændret, men
på grund af ombytningen skal der lidt
flere poster med i opgørelsen end
normalt. Lad os kigge på et konkret
eksempel: Udgangspunktet er en inve
stor, der nytårsaften 2013 ejede 4.000
aktier i Safe A/S. Med virkning fra den
8. januar 2014 blev mere end 99 procent
af værdierne i Safe A/S udloddet i form
af investeringsbeviser i Safe KL efter
ombytningsforholdet 2,327165. Investor
fik således tildelt 9.308,66 investerings
beviser, men da man naturligvis kun kan
eje et helt antal styk, blev de 0,66 styk
udbetalt i form af kontanter. Det vil sige
i alt 68 kroner.
		

Safe A/S (4.000 styk x kurs 248,00)

Investor ejer stadig de gamle, næsten
tømte aktier. Antager vi, at disse gamle
aktier kan sælges til 42 øre stykket,
bliver det til 1.680 kroner.
Nu mangler vi blot kursværdien af de
nye investeringsbeviser nytårsaften
2014, og hvis vi forestiller os, at Safe KL
ender året i kurs 110, vil den skatte
mæssige fortjeneste på Safe kunne
opgøres således for indkomståret 2014.
Eksemplet forudsætter, at der ikke
har været yderligere køb eller salg i
årets løb.
Senior
formuerådgiver
Søren Nielsen

Ultimo 2013
992.000

Safe A/S indløsning (4.000 styk a 0,42)

1.680

Safe A/S udlodning (0,66 styk)

68

Safe KL (9.308 styk x kurs 110,00)
Værdi i alt
Kapitalindkomst 2014 (rubrik 38)
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Ultiom 2014

1.023.880
992.000

1.025.628
33.628

Hvor stor er effekten af
den nye risikostyring?
I taler meget om den stærke risikostyring i Formuepleje i dag i forhold
til for år tilbage. Hvis der kom en ny
finanskrise med præcis samme udsving på finansmarkederne som dengang efter 2008, hvor meget bedre
ville investorerne så være stillet?
N.K. Viborg
SVAR: Vores beregninger viser, at
hvor Formuepleje Safe faldt 66 procent
under finanskrisen især som følge af lån
tagning i schweizerfranc, så ville Safe
kun falde 45 procent under præcis
samme forhold i dag. Vi har dermed fjer
net et potentielt tab på 21 procentpoint
– vel at mærke uden at ændre på det
forventede afkast. Dertil kommer, at vi i
dag har en række supplerende risiko
begrænsninger, der sikrer en løbende
tilpasning af risikoen ved kursfald, som
ville have reduceret et tab yderligere,
såfremt vi havde haft dette under
finanskrisen.
Senior
formuerådgiver
partner
Thomas Meedom

Hvorfor
handelsforbud
i netbanken?
Hvordan kan det være, at jeg ikke
længere selv kan købe og sælge
Formuepleje Penta i min netbank?
J.L. Aarhus.

Kan der gøres noget ved beskatningen?
Nu hvor I er blevet til en investeringsforening, vil det så være muligt,
at lave versioner af jeres investerings- og kapitalforeninger, som er
realisationsbeskattede? R.L. Kolding
SVAR: Det er rigtigt, at det er muligt at
lave såkaldte andelsklasser – det vil sige en
slags kloner af de afdelinger, som forenin
gerne har – der kan målrettes andre typer
af investorer. Men i henhold til Lignings
loven §16C spærrer de aktuelle skatteregler
for, at Formuepleje kan lave kloner (andels
klasser) af hver af vores akkumulerende
og lagerbeskattede investerings- og kapital
foreninger, som kunne blive realisations
beskattede. Vores brancheforening,

InvesteringsForeningsRådet, er i dialog med
Skatteministeriet om netop dette spørgs
mål, og status er, at ministeriet er i gang
med at udarbejde en større analyse af dette
skattemæssigt meget komplekse område.
Senior formuerådgiver
Kim Hoberg Nielsen

SKAT – skal jeg gøre noget?
Hvordan skal jeg som investor håndtere
de skattemæssige forhold i forbindelse
med overgangen fra aktier til investeringsbeviser? T.J.A. Hellerup
SVAR: Du skal ikke foretage dig noget. Alle
transaktioner kører via Værdipapircentralen
med automatisk indberetning til SKAT, og even
tuel positiv eller negativ kapitalindkomst fra
dine investeringer i Formueplejebeviser for
frie midler vil som altid fremgå af felt 38 i din
årsopgørelse for 2014. Værdien i det felt skal
du som sædvanlig kontrollere i forhold til
dit ansvar for, at SKAT har din korrekte årsopgørelse. Formuepleje vil have en udførlig
vejledning klar senest ved udgangen af 2014
til brug for denne kontrol.

Kundedirektør
partner
Claus Richardt Holm

SVAR: Formueplejeselskaberne har
flyttet værdier fra at være børsnote
rede aktier til investeringsbeviser.
Vi har tidligere beskrevet denne
omstrukturering i detaljer i vores
magasiner og nyhedsbreve. Trans
formationen har betydet, at Formue
pleje Penta nu er en såkaldt kapital
forening. Den gældende lovgivning
klassificerer derfor Penta som et
såkaldt ”rødt investeringsprodukt”,
fordi kapitalforeninger skåret over
en kam er såkaldte komplekse inve
steringsprodukter. Røde investe
ringsprodukter er af nogle penge
institutter spærret i deres netbank.
Dette har Formuepleje ingen ind
flydelse på.
Det betyder, at investor enten
skal handle kapitalforeningsbevi
serne manuelt gennem en medarbej
der i sit pengeinstitut eller gennem
Formuepleje. Se også artiklen på
side 12 i dette magasin for yder
ligere forklaring.
Senior
formuerådgiver
Peter
Goldschmidt
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Forår på vej
Efter en periode med uro på emerging markets og omkring Rusland
og Ukraine kombineret med en hård vinter i USA, er der forhåbentligt
udsigt til lysere tider for den amerikanske økonomi. Den europæiske
centralbank kæmper med en tvedelt europæisk økonomi og lav
inflation, så der er lange udsigter til renteforhøjelser i Euroland.
Af Erik Bech, senior kapitalforvalter, Formuepleje // erik.bech@formuepleje.dk

Årets første kvartal har været præget af perioder med
usikkerhed på de finansielle markeder, først i form af uro
på emerging markets og efterfølgende af den geopoliti
ske uro om Ukraine mellem Vesten og Rusland. Det har
medført mindre skvulp på aktiemarkederne, hvor især
aktierne fra emerging markets har stået for skud. Sidst i
kvartalet falder der dog mere ro på markederne, så sam
let set over kvartalet har globale aktier givet et lille plus.
Aktieudvælgelsen har haltet en smule i første kvartal, så
aktieporteføljerne i Formueplejeafdelingerne har givet et
lille minus. Til gengæld har obligationerne leveret et for
nuftigt afkast, hvilket afspejler sig ved, at den rene obli
gationsbaserede afdeling, Formuepleje Fokus, har givet
et afkast på knap tre procent. Ved udgangen af første

3 OG 12 MÅNEDERS AFKAST, INDRE VÆRDI

Seneste 12 mdr.
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Seneste kvartal

Pareto
Safe
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kvartal lå de fleste Formueplejeafdelinger med et år-tildato afkast lige omkring nul procent. Set over det sene
ste år ligger de fleste Formueplejeafdelinger med flotte
afkast, hvor Formuepleje Penta er i førersædet med et
afkast på godt 20 procent. Det er kombinationen af gene
relt stigende aktiekurser og en vellykket obligationsstra
tegi, der har bidraget til afkastet gennem de seneste 12
måneder. Til gengæld halter afkastet i Formuepleje Mer
kur, som har været overvægtet i investeringer relateret
til CPH Capital Globale Aktier og Forbrugsaktier, som
begge har lidt af underperformance de seneste måneder.
Set over længere tidshorisonter har begge afdelinger
dog haft betydelig merperformance. Formuepleje Merkur
er en kapitalforening, der investerer i andre investerings
foreningsafdelinger og fonde, som er baseret på strate
gier, der ikke svinger i takt med traditionelle aktier og
obligationer. Derfor har Merkur en anderledes risikopro
fil i forhold til Formueplejes øvrige investeringsløsninger.
Hård vinter i USA
Den amerikanske økonomi har fortsat stor betydning for
udviklingen i den globale økonomi, da USA udgør knap
25 procent af den samlede globale produktion. Derfor er
der stor fokus på den amerikanske vækst, så det har
været bekymrende, at de amerikanske nøgletal generelt
har vist svaghedstegn de sidste par måneder. Det skyldes
sandsynligvis primært, at der har været en ekstrem hård
og lang vinter i USA, der har haft indvirkning på den øko
nomiske aktivitet. Med foråret på vej er der udsigt til bed
ring i økonomien igen, og derfor imødeses de kommende
amerikanske nøgletal med stor interesse. En væsentlig
fremgang i aktiviteten vil være positiv for aktiemarke
derne og kan medføre stigende amerikanske renter.
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Lange udsigter til renteforhøjelser i Euroland
Gældskrisen i Euroland er endnu ikke et afsluttet kapitel,
men denne har ikke været det store fokus for investo
rerne i en længere periode. Det har gjort, at renten på
sydeuropæiske statsobligationer er raslet ned i takt med,
at investorerne har øget tilliden til, at disse lande kan
betale gælden tilbage.
Merrenten på tiårige spanske og italienske statsobli
gationer i forhold til tilsvarende tyske statsobligationer
er faldet fra godt seks procentpoint i 2012 til aktuelt
cirka 1,75 procentpoint. Gælden er dog ikke forsvundet,
og befolkningerne især i de sydeuropæiske lande betaler
i øjeblikket prisen i form af hårde reformer og stigende
arbejdsløshed. Samtidig er den europæiske økonomi tve
delt, hvor de nordeuropæiske lande med Tyskland i spid
sen har det fornuftigt, mens de sydeuropæiske lande
fortsat er pressede. Det afspejler sig også ved, at arbejds
løsheden i Tyskland er rekordlav, men modsat er den
rekordhøj i Italien og over 25 procent i Spanien, jævnfør
figuren.
Der er også store forskelle i bankernes sundhedstil
stand, og især de sydeuropæiske banker er tvunget til
at nedbringe balancerne markant. Det bevirker, at de
sydeuropæiske virksomheder og forbrugere har svært
ved at låne penge i bankerne, og hvis det lykkes, er det
til væsentligt højere renter set i forhold til udlånsrenter
i nordeuropæiske banker. Netop den manglende ud
lånsvækst er et af de største problemer for den euro
pæiske centralbank, som i øjeblikket er udfordret af en
væsentligt lavere inflation i forhold til målsætningen.
Så selvom den europæiske forbrugertillid er i frem
gang og ligger på det højeste niveau siden 2007, har det
endnu ikke udmøntet sig i stigende forbrug. Samtidig er
der stadig masser af ledige ressourcer i Euroland, som
sammen med de manglende udlån fra bankerne kan
være med til at holde inflationen på et lavt niveau i lang
tid endnu, og derfor forventer Formuepleje også, at de
korte renter i Euroland og derved Danmark vil forblive
på et meget lavt niveau i mindst et par år endnu.
Formue // 2. kvartal 2014

35

Markedsvurdering: Obligationer og valuta

Rentefald – lavere inflation
Årets første kvartal har generelt budt på faldende renter
primært drevet af to forskellige faktorer. Først og frem
mest har investorerne søgt tilflugt i sikre obligationer i
kølvandet af uro på emerging markets og i Ukraine og
Rusland.
Den anden årsag til de lavere renter skyldes meget
lave inflationstal for Eurozonen. Den årlige inflation er
faldet til 0,5 procent, mens inflationen renset for prisud
viklingen i energi og fødevarer, som det fremgår nederst,
nu i fem måneder i træk har ligget under 1 procent. Det
er meget langt under de to procent, som den europæiske
centralbank har som målsætning. Den lave inflation har
fået markedsdeltagerne til at spekulere i yderligere tiltag
fra centralbanken, hvilket har sendt de korte europæiske
og derved også danske renter ned.

Afdækket mod stigende lange renter
Vi fastholder strategien på obligationsbeholdningen
om at være investeret efter, at den europæiske central
bank holder de korte renter lave i lang tid, men har sam
tidig afdækket os mod stigende lange renter. Der er risiko
for, at de lange renter kan kravle op, hvis der kommer
mere gang i de globale økonomier, og samtidig kan cen
tralbankernes meget lempelige pengepolitik øge risikoen
for højere inflation på længere sigt.

KERNEINFLATION I USA OG EUROLAND

UDVIKLING I DEN AMERIKANSKE OG EUROPÆISKE
CENTRALBANKS BALANCE

3,0

Mia. USD
4.500

Amerikansk centralbank drosler ned
Fokus har også været rettet mod den amerikanske cen
tralbank, som nu i tre omgange har nedbragt sit måned
lige opkøbsprogram af amerikanske stats- og realkredit
obligationer. Centralbankens holdning er, at det går
bedre i den amerikanske økonomi, og den vurderer, at
svagheden i de amerikanske nøgletal i årets første måne
der primært skyldes det hårde vintervejr.
Den forventer at fortsætte med nedtrapningen af
opkøbsprogrammet, så den helt stopper med opkøbene i
fjerde kvartal i år. Samtidig varmer banken også op til at
hæve renten i midten af 2015 og i et lidt højere tempo
end tidligere forventet. Den nye centralbankchef, Janet
Yellen, understreger dog, at centralbanken fortsat vil sti
mulere økonomien i nødvendigt omfang. Centralbanken
har stadig stor manøvrefrihed, fordi den amerikanske
inflation også er meget lav, hvilket betyder, at der stadig
er mulighed for at føre en meget lempelig pengepolitik.

Udsigt til stigende dollar
På valutafronten har der været et lille fald i dollaren. En
væsentlig faktor har været forskelle i centralbankernes
politik. Det fremgår nedenfor, at selvom den amerikanske
centralbank har droslet ned på sit månedlige opkøb, så
øger den fortsat den samlede balance med køb af mange
obligationer, aktuelt for 55 milliarder dollar hver måned.
Derved understøtter den stadig økonomien kraftigt. Mod
sat sidder den europæiske centralbank fortsat på hæn
derne samtidig med, at de europæiske banker løbende
betaler lån tilbage til centralbanken. Det bevirker, at den
europæiske centralbanks samlede balance falder. Når
balancen falder, svarer det til, at centralbanken indirekte
strammer pengepolitikken, og det er med til at styrke
euroen i forhold til dollaren. Det er fortsat Formueplejes
holdning, at dollaren skal højere op primært på grund af
udsigt til markant højere vækst i USA end i Euroland.
Samtidig vurderer vi også, at den europæiske centralbank
med baggrund i den meget lave inflation er tvunget til at
komme med nye tiltag for at stimulere den europæiske
økonomi, og det kan svække eurokursen. Derfor er dollar
eksponeringen fra beholdningen af amerikanske aktier i
Formueplejeafdelingerne ikke afdækket, og en højere dol
larkurs vil være understøttende for afkastet fremadrettet.
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Indekserede værdier, 1. januar 2013 = 100. Som sammenligningsgrundlag er
anvendt Nordeas obligationsindeks med rentefølsomhed på 2,5. i 1. kvartal 2014
har rentefølsomheden i Formueplejeselskaberne i gennemsnit været cirka 1,8.
					
Nøgletal pr. 31.3.2014
Formuepleje
Rentefølsomhed
Konveksitet

JPY

2014

Nordea indeks
rentefølsomhed 2,5

1,25

2,50

-1,22

-1,30

Rentefølsomhed er udtryk for, hvor meget kursen vil ændre sig ved en rente
ændring på 1 procentpoint, og er samtidig et udtryk for, hvornår man i gen
nemsnit kan forvente at få det investerede beløb tilbage. Konveksitet er et
udtryk for, hvor meget rentefølsomheden ændrer sig ved en renteændring på
1 procentpoint. Ved en rentestigning på 1 procentpoint vil rentefølsomheden
stige fra 1,25 til 2,47 svarende 1,22 procentpoint.			
							
Forventninger kommende 12 mdr. 		
31.3.14

12 mdr. frem

2-årig statsrente DKK
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2-årig swap-rente DKK
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10-årig swap-rente DKK
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Swap-rente er en interbank-rente og er derved et udtryk for en kreditrente,
da der er større risiko på banker i forhold til staten. Derfor bruges swap-renter
typisk som udgangspunkt ved vurdering af prisfastsættelsen af danske
realkreditobligationer. 					
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Den viste lånerente er baseret på 1-måneds LIBOR-renter og opgøres uden
bankernes rentemarginal. Risikoen er beregnet på baggrund af historiske data
og er ikke nødvendigvis udtryk for risikoen fremadrettet. 			
							
						
Valutaprognose
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* Kursen på JPY er skaleret med 100. Kurserne er i forhold til dansk kroner
EUR-euro; CHF-schweizerfranc; USD-amerikanske dollar; GBP-britisk pund;
JPY-japanske yen
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Den langsigtede performance er intakt
Efter en flot udvikling for de globale aktiemarkeder sid
ste år og en merperformance fra Formueplejes aktiepor
teføljer på 6,5 procentpoint i 2013 før omkostninger, er
2014 startet anderledes udfordrende.
Formueplejes aktieportefølje er investeret i store
likvide globale aktier, og en svag udvikling på aktiemar
kederne i emerging markets samt en amerikansk central
bank, der satte handling bag ordene og igangsatte en
reduktion af de månedlige obligationsopkøb, har været
de primære årsager til en forsigtig start for de globale
aktier på 2014.
Formueplejeforeningernes aktieportefølje opnåede
i første kvartal 2014 et samlet afkast på -0,2 procent,
hvilket er 1,7 procentpoint dårligere end markedet som
helhed. Ud over, at de etablerede aktiemarkeder har haft
et kvartal med ganske beskedne afkast, har Formueplejes
aktieporteføljer i det seneste kvartal leveret et afkast lidt
under det generelle marked. Men ser vi over det seneste
år fra 31. marts 2013 til 31. marts 2014 har Formue
plejes aktieporteføljer dog leveret et merafkast på 1,3
procentpoint før omkostninger.
Stiller vi skarpt på de enkelte måneder i det seneste
kvartal, er det januar og februar, der er ansvarlige for den
skuffende udvikling. I januar oplevede aktieporteføljen et
fald på 2,7 procent før omkostninger, hvilket var 1,1 pro
centpoint dårligere end markedet, mens porteføljen i
februar til gengæld steg 1,6 procent før omkostninger.
Men det var dog 1,0 procentpoint dårligere end markedet.
Marts er på trods af store udsving endt med en fornuftig
udvikling med et samlet afkast på 0,9 procent før omkost
ninger svarende til et merafkast på 0,4 procentpoint.
Baggrunden for, at netop januar og februar blev måne
der, hvor aktieporteføljen klarede sig dårligere end det
generelle marked, bunder i aktieporteføljens ekspone
ring mod emerging markets – både direkte og indirekte.
Ved den direkte eksponering forstås selskaber, der er

børsnoterede og har deres primære forretningsomfang
i emerging markets. Ved indirekte eksponering menes
selskaber, der er noteret uden for emerging markets,
men som har en betydelig omsætnings- og indtjenings
eksponering mod regionen.
Flere sammenfaldende problemstillinger i regionen
satte netop dagsordenen i januar og februar måned og
resulterede i negativ relativ performance.

Fokus på emerging markets
Siden slutningen af januar har en stor del af de globale
investorers opmærksomhed været rettet mod emerging
markets. Den amerikanske centralbanks reduktion i
opkøbene af amerikanske stats- og realkreditobligatio
ner synliggjorde for alvor de udfordringer, som en række
emerging markets-lande i øjeblikket har.
Den amerikanske centralbanks signalering om en
potentiel reduktion af de månedlige obligationsopkøb
startede allerede tilbage i april 2013 et opadgående pres
på de amerikanske markedsrenter. Denne udvikling fik
fornyet styrke, da banken foretog en egentlig reducering
af opkøbene i januar 2014. De stigende amerikanske ren
ter fik investorer til at trække penge ud af emerging mar
kets, netop fordi de nu i højere grad havde et alternativ i
de amerikanske renter i takt med, at renterne var kom
met op. En effekt, der lagde massivt pres på valutaerne i
emerging markets og specielt lande med store balance
udfordringer, herunder Tyrkiet, Brasilien, Indien, Syd
afrika og Indonesien. Kapitalstrømmene ud af emerging
markets bevirkede, at de lokale centralbanker i forsøg
på at bremse kapitalflugten hævede renterne markant.
Balanceudfordringer, kapitalflugt, faldende valuta og
kraftigt stigende indenlandske renter er således nogle af
de udfordringer, en række emerging markets-lande står
tilbage med. Derudover skal man nu igangsætte de refor
mer, man har undladt i årene med rigelig likviditet.
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Procent
5,0

Tyskland (DAX)

USA (S&P 500)

Rusland (Micex)

0
-5
-10
-15
-20
-25
-30

31. december 2013

31. januar 2014

28. februar 2014

31. marts 2014

Kilder: Bloomberg og Formuepleje		
														

38

Formue // 2. kvartal 2014

Kapitalflugt
Aktieporteføljen har ikke eksponering mod ovenstående lande,
men i takt med, at udfordringerne i regionen voksede, blev
mange emerging markets lande skåret over en kam. Således
har blandt andet Rusland oplevet kapitalflugt og faldende
valuta på trods af, at Rusland ikke oplever samme balance
problemer som de fem førnævnte lande. Formuepleje har cirka
14 procent direkte eksponering mod emerging markets, hvor
Rusland udgør cirka halvdelen. Ruslandseksponeringen har
været en af de største bidragsydere til den negative relative
performance i januar og februar. På det indirekte plan har sel
skaber som Unilever, Nestlé og Diageo været udfordret af de fal
dende valuter og aftagende efterspørgsel. Den faldende valuta
har alt andet lige gjort import af varer dyrere, og den kraftigt
stigende lokale rente har lagt en begrænsning på efterspørgs
len. Forhold, der på det relative plan har lagt pres på kursudvik
lingen i de nævnte porteføljemedlemmer.

Rusland
Oven på udfordringerne for en række emerging markets-lande
kom situationen mellem Ukraine og Rusland i slutningen af
februar som en ny udfordring for aktiemarkedet. Både på
risiko- og afkastsiden har situationen primært haft effekt på det
russiske og europæiske aktiemarked. Den største udfordring
for aktiemarkederne her har været usikkerheden og uvisheden
om, hvad Ruslands egentlige motiv var, samt reaktionen fra
Europa og USA. I takt med, at den russiske situation har opnået
en højere grad af klarhed, er aktiemarkedet i Rusland steget
kraftigt og har faktisk været et af de absolut bedst performende
markeder i anden halvdel af marts til fordel for Formueplejes
aktieafkast. Formuepleje har gennem perioden øget ekspone
ringen mod Rusland ved at øge eksponeringen mod et enkelt
af de russiske selskaber.
Investeringsprocessen er uændret
Udviklingen i første kvartal har på ingen måde givet anledning
til ændring i investeringsprocessen eller måden, hvorpå akti
erne udvælges til porteføljen. Aktierne i Formueplejeforening
ernes aktieportefølje udvælges fortsat med udgangspunkt i
de enkelte selskabers fundamentaler, hvor kvalitet, værdian
sættelse og soliditet er nogle af nøgleparametrene. Markedet
kan fra tid til anden have forskellig opfattelse af ovennævnte
parametre, men med investeringsprocessens historiske resul
tater forventes det, at målsætningen om et langsigtet attraktivt
risikojusteret aktieafkast kan indfries.
Balanceudfordringerne i udvalgte emerging markets-lande
vil vare ved, hvilket fortsat kræver, at man er selektiv i regio
nen. Samtidig vil den politiske situation samt risikoen for yder
ligere sanktioner mod Rusland lægge en dæmper på risiko
appetitten i den kommende periode. Formueplejes holdning
er dog, at de underliggende fundamentaler på de etablerede
markeder fortsat viser bedring samtidig med, at eksponeringen
mod emerging markets over en længere periode vil resultere i
attraktive aktieafkast.

Aktier
SEKTORFORDELING ULTIMO MARTS
Formuepleje
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NØGLETAL pr. 30.3.2014
P/E 2014E
Kurs/indre værdi
Standard afvigelse p.a.

Formuepleje

MSCI World

13,8

14,9

2,2

2,1

11,9

12,7

Nøgletallene viser aktieporteføljens egenskaber. P/E 2014E angiver værdiansættelsen i forhold til næste års forventede indtjening, mens kursen i forhold
til den indre værdi fortæller, hvad vi i gennemsnit betaler for 1 krones egen
kapital på tværs af aktieporteføljen. Aktieporteføljens historiske udsving for
perioden måles ved standardafvigelsen.
			
					

Forventninger kommende 12 mdr.
Aktieafkast
Udbytte
Total

8,0%
2,0%
10,0%
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Markedsvurdering: De 10 største aktieposter

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

SATS har hjemsted i Singapore og vare
tager forskellige services i Singapore
Changi Airport. Disse services omfatter
blandt andet ground handling, catering,
sikkerhed, fragthåndtering med mere.
Ud over forretningen i Singapore har SATS gennem joint
vetures eksponering mod Kina, Hong Kong, Indien og
Indonesien med flere.

Moody’s Corporation er et
amerikansk kreditrating
bureau, som blev etableret i
1909 af John Moody. Det er holdingselskab for Moody’s
Investors Service, som beskæftiger sig med finansiel
analyse af kommercielle og statslige organisationer.
Selskabet vurderer også kreditværdigheden af låntagere
til obligationer ved hjælp af en standardiseret vurde
ringsskala. Moody’s har en markedsandel på omkring
40 procent af verdens kreditratingmarked. Selskabet er
blandt de tre største i sin branche sammen med Stan
dard & Poor’s og Fitch Ratings.

MasterCard Worldwide er et mul
tinationalt selskab med hoved
sæde i Purchase i staten New York,
USA. Selskabets primære forret
ningsområde er gennemførsel af betalingstransaktioner.
Mere end 25.000 tilknyttede finansielle institutioner,
udsteder et kredit- eller debitkort med varemærket
”MasterCard” til deres kunder. Når kunderne anvender
kortet til betaling sørger selskabet for at overføre belø
bet mellem afsender og modtager. Selskabet modtager
et transaktionsgebyr, der er det primære grundlag for
deres indtjening.
PetSmart blev grundlagt
i 1986 og åbnede sine
første to butikker i 1987 under navnet Petfood Ware
house i Phoenix-området. I 1989 blev navn og logo
ændret fra Petfood Warehouse til PetSmart. Selskabet
er en detailhandelskæde, der opererer i USA, Canada og
Puerto Rico og beskæftiger sig med salg af produkter til
kæledyr. PetSmart tilbyder også et varieret udvalg af
dyr til salg blandt andet fugle, fisk, padder, krybdyr og
flere racer af små dyr som marsvin, chinchillaer, mus
og hamstere.

Diageo plc er verdens største
producent af øl, vin og spiritus, og
selskabet har hovedkvarter i London. Diageo blev dannet
i 1997 ved en sammenslutning af Guinness plc og Grand
Metropolitan plc. Firmaet sælger blandt andet drikke
som Smirnoff, Baileys og Guinness. Det ejer også 34
procent af Moët Hennessy, der ejer mærker som Moët
& Chandon, Veuve Clicquot og Hennessy. Selskabet
sælger sine produkter i omtrent 180 lande og har
kontorer i 80 lande.

*Bemærk: Der er ikke tale om en traditionel anbefalingsliste. Aktierne skal ses i sammenhæng med de samlede porteføljer. Rækkefølgen er vilkårlig og
ikke udtryk for rangordning. Endelig skal det understreges, at hverken Formueplejeforeningerne eller Formuepleje har nogen interesse i at omsætte
aktierne, idet det alene betyder omkostninger til eksterne aktører.
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SAP AG er det største europæiske soft
warefirma og det fjerdestørste i verden
efter Microsoft, IBM og Oracle regnet
efter omsætning. Firmaet har hovedsæde i Walldorf,
Tyskland. SAP blev grundlagt i 1972 under navnet
Systemanalyse und Programmentwicklung (SAP) af fem
tidligere IBM-medarbejdere. Akronymet fik senere en
anden betydning, da navnet på virksomheden blev æn
dret 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.
Teva Pharmaceutical er verdens
største producent af kopimedi
cin og blandt verdens 15 største
medicinalselskaber. Selskabet har hovedkvarter i Israel,
men har derudover kontorer og produktion fordelt over
resten af verden. Selskabet blev stiftet i 1901 og har i
dag mere end 46.000 medarbejdere. Dagligt udskrives
der cirka 4,2 millioner recepter på Tevas præparater i
Europa og USA alene.

DSV er et verdensomspændende
dansk transportfirma. DSV er blandt
de største transportudbydere i Europa. Transport af
varer foretages gennem divisionerne Road, Air og Sea.
DSV-koncernen har hovedsæde i Brøndby og er en global
udbyder af transport og logistikydelser. Koncernen er på
verdensplan etableret med egne lokaliteter i 75 lande.
Suppleret af partnere og agenter tilbydes ydelserne dog
i mere end 100 lande.

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

Selskabet varetager ikke-farligt affald
i USA. Ud over at indsamle affald fra
virksomheder, kommuner og private
driver Republic Services også lossepladser samt centre
for genbrug. Selskabet er et resultat af flere fusioner op
gennem slutningen 1990’erne og er i dag et af de største
i USA inden for affaldshåndtering.
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Formueplejeforeningerne på tværs
Sammenligning af de vigtigste karakteristika for de enkelte Formueplejeforeninger,
opgjort pr. 7. april 2014.
Klassiske foreninger
Note

Optimum

foreninger

Pareto

Safe

Epikur

Penta

Merkur

30%

55%

70%

85%

100%

-

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-

LimiTTellus

Fokus

VAREDEKLARATION
1)

Afkastmål, 5 år

1)

Risikoramme
Maksimalt forventet kurstab 3 år

> MSCI
World NDR

-

En lang
obligation*

-

Investeringsunivers

Danske obligationer
Globale aktier

Aktier,
obligationer og
andre likvide
værdipapirer

100%
globale aktier

100% danske
obligationer

Investeringsstrategi

Tangentporteføljeteori

Fund of funds

100% aktier
Optionssikring

Rentearbitrage

AKTIVER
Millioner kroner
Samlet portefølje

521

2.231

10.729

5.941

10.220

406

726

2.290

Andel af balance
Obligationer (inkl. kontanter)

66%

67%

70%

72%

73%

1%

0%

100%

Aktier

34%

33%

30%

28%

27%

99%

100%

-

Obligationer (inkl. kontanter)

66%

134%

207%

284%

353%

1%

0%

442%

Aktier

34%

67%

90%

109%

128%

99%

100%

-

Egenkapital

521

1.109

3.613

1.507

2.118

406

726

518

Lånekapital

-

1.122

7.116

4.434

8.102

-

-

1.772

Andel af egenkapital

PASSIVER
Millioner kroner

Procent
Egenkapital (solvens)

100%

50%

34%

26%

21%

100%

100%

23%

Lånekapital

-

50%

66%

74%

79%

-

-

77%

Lån i forhold til formuen

-

1,0

2,0

2,8

3,8

-

-

3,4

DIVERSE
2)

Omkostninger
Resultathonorar, når over HWM

3)

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Fast honorar, % af formuen

0,55%

1,35%

1,75%

2,00%

2,25%

1,00%

0,80%

1,60%

Omkostninger, % af balance

0,55%

0,70%

0,60%

0,50%

0,50%

1,00%

0,80%

0,30%

Emission og indløsning (%)

+/- 0,35

+/- 0,40

+/- 0,60

+/- 0,90

+/- 1,00

+/- 0,90

+/- 0,45

+/- 0,60

1) Opgjort med 95 procent sandsynlighed.
2) Der betales et fast honorar beregnet ud fra egenkapitalen samt 10 procent resultathonorar, når der er overskud.
Der betales først resultathonorar, når indre værdi er højere end senest, der blev betalt resultathonorar (High Water Mark).
3) Dertil kommer øvrige omkostninger til bestyrelseshonorarer, depotbank, med mere.
* Benchmarket er: [3,5 x 50% NDEA CM MTG 2y x 50% NDEA CM MTG 3y] minus [2,5 x (CIBOR 3m + 0,3%)].
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Vær ajour på formuepleje.dk
Investering i Formueplejeforeningerne er
langsigtede investeringer, hvor vi hele tiden har
fokus på at give vores investorer et attraktivt
afkast i forhold til den valgte risiko. Ønsker du at
følge dine investeringer tæt, er der rig mulighed
for at blive klogere via vores hjemmeside.
På formuepleje.dk kan du finde al den nød
vendige og helt friske information om alle
de selskaber eller foreninger, du har investeret
i hos os. Dagligt bliver alle kurser og stamop
lysninger opdateret og nye nøgletal beregnet.
Abonnér på nyhedsbrev
På siden har du også adgang til nyhedsartikler
og informationer om Formuepleje og oversigt
over informationsmøder i den nære fremtid.
Tilmeld dig også vores nyhedsbrev på mail,
så du altid er på omgangshøjde med dine
investeringer.

På tværs
Informationerne er opdelt i to niveauer.
Det ene niveau giver mulighed for at orientere
dig på tværs af Formueplejes foreninger og
sammenligne afkast og risiko. Det overblik
får du ved at klikke på linket ”Afkast & Risiko”
i den orange boks øverst til højre på forsiden
af formuepleje.dk.
I dybden
Ønsker du derimod at gå i dybden med en
af foreningerne, kan du foroven klikke på
”Afdelinger”. Her får du adgang til detaljeret
information om alle Formueplejes
foreninger.

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

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

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

• Sådan rådgiver vi

Med udgangspunkt i en grundig formueanalyse
kommer vi omkring hele din økonomi og kan rådgive
dig individuelt ud fra din risikoappetit, livssituation
og skattemiljø.

• Sådan ser vi verden

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

UDGIVER:

FOR MU E PL E J E
Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

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

Møderne afholdes på vores kontorer i Aarhus
og Hellerup.
Fredag den 09. maj kl. 12.00
Tirsdag den 13. maj kl. 16.00
Tirsdag den 27. maj kl. 16.00
Tirsdag den 10. juni kl. 16.00
Fredag den 13. juni kl. 12.00
Tirsdag den 24. juni kl. 16.00
Fredag den 27. juni kl. 12.00

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

Rådgivning og formidling:

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

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

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