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Leder

Benhård fokus på
risikostyring i 2014
Siden finanskrisen i 2008 har vi haft ekstremt fokus på risikostyringen
i alle investeringsbeslutninger i Formuepleje, uden at vi ville afskære os
muligheden for at skabe fornuftige afkast.
Udviklingen i Formuepleje Penta – den mest
risikofyldte af de klassiske Formuepleje
porteføljer – illustrerer dette forhold. Her
blev afkastet på over 37 procent i 2013
skabt med en risiko*, som var marginalt
højere end verdensmarkedsindekset for
aktier, MSCI World inklusive udbytter. Til
sammenligning var afkastet på verdens
markedsindekset knap 22 procent.
Også for de øvrige klassiske Formue
plejeporteføljer blev der skabt tilfredsstil
lende risikojusterede afkast, og resultatet
kan forklares ud fra tre simple ting:
1) K
 onservativ gearing af en portefølje
bestående af aktier og obligationer viste
igen sin overlegenhed i forhold til den
rene aktieinvestering i 2013. Med andre
ord leverede tangentporteføljen, som i
2013 indeholdt cirka 25 procent globale
aktier og 75 procent obligationer, igen
et solidt afkast

2) D
 e rigtige investeringsbeslutninger
blev truffet på de rigtige tidspunkter
i årets løb

3) B
 enhård fokus på risikostyring i samtlige
investeringsbeslutninger
Opsving på vej
Selvom verdensøkonomien stadig er udfor
dret af dønningerne af finans- og gælds
krisen, er der mange tegn på, at et globalt
opsving er på vej. Ikke et kraftigt opsving,
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men et opsving ført an af USA, som, vi stille
og roligt forventer, vil bide sig fast i 2014
til gavn for finansmarkederne. 2014 vil
dermed blive et vendepunkt til det bedre
for verdensøkonomien.
Vores erfaring siger os, at vendepunkter
i økonomien altid er forbundet med, at mar
kederne midlertidigt bliver grebet af tvivl
og usikkerhed. Derfor et det overvejende
sandsynligt, at vi kommer til at opleve
større midlertidige kursudsving i 2014 end
de forgangne år. Da vores risikostyring er i
centrum, er vi forberedte på uro, selvom det
kan give nogle midlertidige afkastbump.
Hvad, vi ellers forventer, vil påvirke
afkastene i 2014, kan man læse mere om
i resten af magasinet.
Business as usual
– men med nye fordele
2014 byder med sikkerhed på nogle nye
fordele for alle investorer. I januar har alle
investorer i Formueplejeselskaberne fået
udloddet investeringsbeviser i tilsvarende
investerings- og hedgeforeninger. Dermed
er alle investorer hos Formuepleje nu sikret
endnu bedre investorbeskyttelse end hidtil.
For så vidt angår investeringsstrategi, risi
kostyring, vedtægter med videre, er alt ved
det gamle.
De nye fordele er dog synlige. Det er
blevet nemmere og billigere at investere
hos Formuepleje. Blandt andet er der nu
mulighed for daglig køb (emission) og
salg (indløsning) til et lavere kursspread

omkring indre værdi end tidligere – uanset
beløbsstørrelse. Risikorammerne er des
uden synliggjort, og der opdateres nu indre
værdier til markedet mindst fire gange
dagligt. Samtidig er forvaltningen af porte
føljerne kommet under skærpet overvåg
ning fra Finanstilsynet.
De nye fordele er en naturlig forlængelse
af, at vi i Formuepleje gennem mere end
28 år har forsøgt at minimere de talrige
interessekonflikter, som potentielt findes
i den finansielle branche og kapitalforvalt
ning især. Vi har helt fravalgt at have ind
tjening fra handel med værdipapirer og
andre transaktioner, fordi det blot påfører
investorerne omkostninger. Da Formue
plejeforeningerne blandt andet betaler
resultathonorar efter High Water Markprincippet, er der jo netop en interesse i
at holde den slags omkostninger lave.
I artiklen ”Formueplejes 3 udviklings
faser” fortæller den ene af Formueplejes to
stiftere, Claus Hommelhoff, om hvordan det
hele startede og om de kerneværdier vi
mener gør Formuepleje unik i den danske
investeringsbranche.
God læselyst.

Søren Astrup, direktør,
Formueplejeselskaberne
Formueplejeforeningerne
* Som risikomål anvendes standardafvigelsen på afkastet.

Formue

08

Udgives af Formueplejeforeningerne
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Udkommer

Fire gange årligt, 4. uge i kvartalet
Oplag

12.000 eksemplarer
Magasinets formål er

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

Alderspension gør dine
børn til millionærer
Den nye skattefrie alderspension har ingen begrænsninger for, hvor
ung man skal være for at kunne indskyde på den. Ønsker forældrene
til et barn og senere barnet selv at være mangemillionær som 65-årig,
er recepten nem:
Opret en alderspension til dit etårige barn. Indskyd 28.100 kroner
på kontoen hvert år, indtil ”barnet” fylder 65 år. Ved en gennemsnitlig
årlig forrentning på 2 procent efter skat og inflation vil der stå knap
3,7 millioner kroner på kontoen i 2079, og det er vel at mærke 3,7
millioner kroner med den samme købekraft som i 2014. Antages en
gennemsnitlig inflation på 2 procent årligt er saldoen knap 8,3 millioner kroner i 2079-kroner.
”Etablering af alderspension for børn er et godt alternativ til
børneopsparingen, hvis man ønsker at spare mere op til sine børn,
end det er muligt på en børneopsparing. Det kan også være en god
måde at give arveforskud på, da pengene er mere låst, end hvis de står
på en almindelig konto,” siger senior formuerådgiver i Formuepleje
Henrik Iwersen.
Henrik Iwersen tilføjer, at brugen af aldersopsparingen som
opsparingsform for velhavende forældre yderligere har den fordel, at
forældrene ikke bliver skattepligtige af afkastet af den gave, som de
via aldersopsparingen giver deres børn. Alderspensionen er den pen
sionsopsparing, der afløste kapitalpensionen. Indskud på alderspen
sion kan ikke fradrages i indkomsten. Afkastet beskattes årligt efter
lagerprincippet med PAL-skatten på aktuelt 15,3 procent. Udbetaling
fra ordningen er skattefri.
Alderspensionen kan tidligst udbetales ved opnåelse af pensions
udbetalingsalderen og senest 15 år efter. Pensionsudbetalingspunktet
for personer født efter 1. januar 1963 er aktuelt 65 år. Ophæves
alderspensionen i utide, skal der betales 20 procent i afgift.
Ordningen er kreditorbeskyttet. Alderspensionen oprettes billigst
og nemmest i et pengeinstitut med et tilhørende værdipapirdepot,
hvilket giver mulighed for at investere pengene i nogle af Formue
plejes investeringsløsninger.
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Formuepleje investerer udelukkende investorernes
penge i danske realkreditobligationer og herunder
også flere milliarder kroner i de kortløbende rente
tilpasningsobligationer, der blandt andet bruges til
at finansiere boligejernes F1-, F2- og F3-lån.
Ny lovgivning er på vej med det formål at forhin
dre en tænkt situation i fremtiden, hvor finansuro
gør det umuligt at refinansiere lånene. Lovgivningen
forventes gennemført fra 1. april 2014 og betyder, at
investorerne i disse obligationer – i tilfælde af den i
lovgivningen forudsete uro – får forlænget løbetiden
med et år ad gangen, indtil rentestigningen fra år til
år er mindre end 5 procentpoint.
Denne usikkerhed for investorerne betyder logisk
set, at de nye rentetilpasningsobligationer er mindre
attraktive end de gamle. Formuepleje har en meget
stor beholdning af de gamle obligationer, og den for
ventede lovændring betød blandt andet, at afkastet
fra obligationsbeholdningen i november var godt, da
de allerede udstedte rentetilpasningsobligationer
vurderes som mere attraktive. Formuepleje forven
ter, at kursen på de nye obligationer med ”refinansie
rings-trigger” vil være lavere end de gamle. Hvorvidt,
Formuepleje vil investere i de nye obligationer, vil
afhænge af prisen på obligationerne, og det vil inve
steringsafdelingen tage endeligt stilling til, når lov
givningen er vedtaget i begyndelsen af 2014, og
obligationerne bliver udbudt til salg.

Migreringen
– fra aktier til investeringsbeviser er gennemført
Efter mere end et år med adskillige eks
traordinære generalforsamlinger er pro
cessen med at beslutte og gennemføre
overgangen fra børsnoterede aktier
til investerings- og hedgeforeninger på
plads. Den fysiske tildeling af beviserne
skete natten mellem den 12. og 13.
januar 2014.
Her blev værdierne i de otte Formue
plejeselskaber udloddet i form af investe
ringsbeviser i de respektive hedge- og
investeringsforeningsafdelinger. Det
skete i et forhold, der fremgår af neden
stående oversigtsliste.
Brev fra VP
Alle aktionærerne i selskaberne har fået
brev fra Værdipapircentralen, hvoraf det
fremgår hvor mange investeringsbeviser,
der er blevet udloddet for hver aktiepost.
Der er i samme omgang udbetalt et min
dre kontantbeløb til depotets afkast
konto, da ombytningsfaktoren er skæv
og derfor ikke munder ud i et helt antal
investeringsbeviser.
Eksempel
For eksempel vil værdien af 3.000 aktier
i Safe være udloddet i form af 6.981

investeringsbeviser i Hedgeforeningen
Formuepleje Safe, idet 3.000 x 2,327195
giver 6.981,495 investeringsbeviser.
Den skæve rest på 0,495 investerings
bevis blev udbetalt til den pr. 13. januar
2014 gældende indre værdi for Hedge
foreningen Formuepleje Safe.
Tjek dit depot og din konto for at
sikre dig, at alt er i orden. Har du spørgs
mål, er du meget velkommen til at kon
takte Formuepleje på 87 46 49 00 eller
info@formuepleje.dk. Se også
formuepleje.dk, hvor der er udførlig
information og dokumentation.

”Tømte” aktier
Helt konkret betyder denne fysiske ud
lodning af værdierne, at aktionærerne nu
både har nye hedgeforeningsbeviser og
gamle ”tømte” aktier. Da hvert Formue
plejeselskabs egenkapital efter udlodnin
gen nu kun udgør cirka 5,5 – 7 millioner
kroner, er indre værdi på disse ”tømte”
aktier nu ganske lav.
Aktierne er stadig børsnoterede, men
bestyrelserne har anmodet Nasdaq OMX
om at afnotere selskaberne, så de bliver
slettet fra børsen. Formuepleje Holding
og andre interessenter har tilkendegivet,
Ombytningsforhold

Forening

at man betinget af en afnotering forven
ter at fremsætte et købstilbud på de
gamle aktier.

Nye kurser
Fremover kan investorerne se kurserne
på de nye investeringsbeviser under
kategorien ”Investeringsforeninger” på
diverse eksterne websites som borsen.dk
og nasdaqomxnordic.com/Investerings
beviser samt naturligvis på forsiden af
formuepleje.dk øverst til højre.
Den eneste landsdækkende avis, der
bringer børslister på investeringsbeviser,
er Jyllands-Posten Erhverv. Her vil kur
serne fremover kunne ses i sektionen for
investeringsbeviser. Aktuelle indre vær
dier for hedge- og investeringsbeviserne
opgøres flere gange dagligt.
Kapitalforeninger
Formuepleje forventer, at de seks nye
hedgeforeninger i løbet af første halvår
af 2014 skifter status til kapitalforenin
ger. Lovgivningen på området er ny,
hvorfor en lang række praktiske detaljer
endnu ikke er på plads hos myndig
hederne. Formuepleje vil løbende infor
mere om dette.

Selskab

Fondskode

Fondskode

Formuepleje Optimum A/S

DK0060026680

1,280803

CPH Capital, Afdeling
Formuepleje Optimum

DK0060455962

Formuepleje Pareto A/S

DK0016023492

3,740065

Hedgeforeningen
Formuepleje Pareto

DK0060497964

Formuepleje Safe A/S

DK0016110547

2,327165

Hedgeforeningen
Formuepleje Safe

DK0060498186

Formuepleje Epikur A/S

DK0016079288

5,613530

Hedgeforeningen
Formuepleje Epikur

DK0060498269

Formuepleje Penta A/S

DK0016079361

2,599607

Hedgeforeningen
Formuepleje Penta

DK0060498343

Formuepleje Merkur A/S

DK0016042609

3,017032

Hedgeforeningen
Formuepleje Merkur

DK0060498426

Formuepleje LimiTTellus A/S

DK0016310980

1,673132

CPH Capital, Afdeling
Formuepleje LimiTTellus

DK0060502631

Formuepleje Fokus A/S

DK0060179596

1,369084

Hedgeforeningen
Formuepleje Fokus

DK0060498509

(Investeringsforeningen CPH Capital og Hedgeforeningerne administreres af Formuepleje Fund Management A/S)
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Nyheder

4 skatteændringer i 2014
Formueplejedagene
i november
Da Formuepleje i efteråret 2013
afholdt Formueplejedage i Køben
havn og Aarhus, var hovedtemaet
for arrangementet Formuepleje 3.0.
Omdannelsesprocessen fra selska
ber til foreninger er et af flere tiltag,
som skal skabe et nyt og bedre
Formuepleje, men hvor de gamle
værdier stadig er helt i front.
1194 aktionærer havde tilmeldt
sig arrangementet, men gik du glip
af Formueplejedagen, eller har du
bare lyst til at få genopfrisket nogle
af hovedpointerne, ligger alle ind
læggene på vores hjemmeside.
Du finder videoerne i artiklen
”Se video fra Formueplejedagen”
på formuepleje.dk.

Alt om migreringen
på formuepleje.dk
Processen med at omdanne de
traditionelle Formueplejeselskaber
til investeringsforeninger er i fuld
gang. På formuepleje.dk kan du
finde svar på de spørgsmål, andre
aktionærer har stillet i forbindelse
med migreringen i artiklen ”Migre
ringen: Spørgsmål og svar”, og i
”Aktuel status på migreringsproces
sen: Fra selskaber til foreninger”
finder du en systematisk rede
gørelse for hele processen, der star
tede i september 2012.

I 2014 træder et par skattelettelser og stram
ninger i kraft:
• Topskattegrænsen hæves fra 421.000 kroner
i 2013 til 449.100 kroner. Det giver en skatte
lettelse på 4.215 kroner for personer med en
personlig indkomst over topskattegrænsen i
2014.
• Beskæftigelsesfradraget øges fra maksimalt
22.300 til 25.000 kroner. Det giver en skatte
lettelse på 853 kroner for en borger i en
gennemsnitskommune. For enlige forsørgere
stiger maksimalfradraget med 17.700 kroner
til 42.700 kroner. Det giver en skattelettelse
på 5.593 for en borger i en gennemsnitskommune.

Tilmeld dig Formueplejes nyhedsbrev
FORMUEnyt er Formueplejes elektroniske nyhedsbrev,
som hver anden uge giver dig de vigtigste nyheder om,
hvad der rører sig på de finansielle markeder og i Formue
pleje generelt.
FORMUEnyt giver dig desuden direkte adgang til den
elektroniske udgave af Magasinet FORMUE, som udkom
mer fire gange om året, og vores månedsstatus, hvor vi
med et kritisk blik vurderer, hvad specifikke hændelser
kommer til at betyde for de finansielle markeder fremover.
Du tilmelder dig nyhedsbrevet på formuepleje.dk gennem
et link på forsiden – og det er selvfølgelig gratis.

Flere rige i København
I løbet af de seneste ti år er antallet af køben
havnere, der tjener mere end 500.000 kroner
om året tredoblet. Det skrev blandt andre Poli
tiken i december sidste år. Samtidig er bolig
06
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• Rentefradraget reduceres med 1 procent
point til 30,6 procent for en gennemsnits
kommune. Det reducerede rentefradrag
gælder kun negativ kapitalindkomst på over
50.000 kroner. Grænsen er dobbelt for
ægtefæller, idet de kan udnytte grænsen hos
hinanden.
• Børnepengene bliver indkomstafhængige fra
årsskiftet. Ved en personlig indkomst på over
712.600 kroner nedtrappes børnepengene
med 2 procent af den del af indkomsten, der
overstiger grænsen. For gifte par opgøres
aftrapningsgrundlaget som den del af hver
ægtefælles topskattegrundlag, der overstiger
712.600 kroner.

priserne skudt i vejret. I 2000 kostede en lej
lighed på 80 kvadratmeter 980.000 kroner,
mens prisen i 2011 var helt oppe på 1.870.000
kroner. Havde de københavnske boliger fulgt
den almindelige prisstigning, ville en tilsva
rende lejlighed kun have kostet 1.240.000 kro
ner. Det betyder, at andelen af københavnere
med mellemindkomster falder. På grund af de
høje priser er det nemlig blevet sværere for
denne gruppe at bo i byen. Ifølge Morten Skak,
som er lektor i boligøkonomi ved Syddansk
Universitet, minder tendensen meget om den,
man har set i andre internationale storbyer
som eksempelvis London, hvor det kun er de
allerrigeste, der har råd til at bo i centrum.

13%

om året i 25 år
19% i afkast det seneste 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 25 år er
blevet til cirka 2,3 millioner kroner før skat.

Målt over perioden 1/5 1988 til 7/1 2014 har Formuepleje Safe leveret
13,3 procent i årligt gennemsnitligt afkast. I perioden fra 7/1 2013 til 7/1
2014 har Formuepleje Safe leveret 18,9 procent i afkast. Historiske afkast
er ikke garanti for fremtidige afkast.
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realistiske
bud på 2014

For tiende år i træk giver Formuepleje igen 10 bud på,
hvordan vi forudser, det nye år kommer til at forløbe på det
finansielle og økonomiske område. Det er Formueplejes
samlede investeringskomite, der leverer forudsigelserne.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Et helt afgørende spørgsmål i 2014 er, hvornår væksten i
USA bliver selvbærende. Den amerikanske centralbank
meldte før jul ud, at det kunstige åndedræt til pengemar
kederne i form af opkøb af obligationer bliver nedtrappet
i år. Banken forventer, at det helt ophører ved udgangen
af året, hvis økonomien viser den forventede vækst og
fremgang.
Gældskrisen i Europa ser ud til fortsat at køre side
læns. Visse af de problemramte lande viser tydelige for
bedringstegn på de offentlige finanser, men stadig svage
vækstrater, og der er tale om et umanerligt langt sejt
træk op af hængedyndet de næste mange år. Det vil holde
den korte rente og inflationen i bund til gavn for virk
somheder og borgere.
De seneste år har aktier i emerging markets lidt under
den globale krise, men der har også været problemer i
flere store emerging market-lande, som overvejende er
selvforskyldte.
Der er stadig udfordringer for flere af de store
emerging markets-økonomier, men aktierne er fun
damentalt set billige, og en vending ser ud til at komme
i 2014.
Vi lever stadig i spændende tider. Det ved Formueple
jes investeringskomite lige så godt som andre. Komiteen
er på dupperne i forhold til at analysere den aktuelle
08
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økonomiske og finansielle udvikling samt foretage de
rettidige valg og risikoafdækninger, der også i 2014
forventes at kunne føre til et attraktivt positivt afkast.

DE TI BUD for 2014
I. 	Europæisk vækst fortsætter i slæbesporet, men
væksten stiger i USA.
II.	Der vil være højere volatilitet på værdipapir- og
valutamarkeder sammenlignet med 2013.
III.	Råvarer stiger i takt med tiltagende vækst, men olie
prisen falder til under 100 dollar pr. tønde.
IV.	Den korte rente forbliver lav. Ingen rentestigning fra
ECB og FED.
V.	Renten på langt løbende obligationer stiger globalt
– og cirka 1 procentpoint i Danmark.
VI.	Virksomhedsobligationer forbliver uinteressante
som investeringsmulighed ved indgangen til 2014.
VII.	Kursen på den amerikanske dollar kommer op over
6 kroner.
VIII.	Globale aktier stiger 10-20 procent, men der er
segmenter af aktiemarkedet, der vil falde.
IX.	Emerging market-aktierne stiger mere end de
globale aktier.
X.	Det russiske aktiemarked stiger mere end emerging
markets-aktier.

>>
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10 realistiske bud på 2014
	Europæisk vækst fortsætter i slæbesporet,
men væksten stiger i USA
Formuepleje ser stadig store udfordringer for den euro
pæiske makroøkonomi. Kigger vi først uden for euro
zonen, ser vi markante forbedringer i Storbritannien, der
ifølge den britiske centralbank kan se frem til en vækst
på 2,8 procent i 2014. Sverige har det bedre end Dan
mark, og begge lande kan se frem til positiv vækst i år.
Men i eurozonen er der store forskelle, der trækker i
begge retninger. Tyskland har stabil økonomisk vækst,
der i 2014 forventes at blive på 1,7 procent. I Frankrig
bliver den i bedste fald 0, hvilket er på linje med flere af
de problemramte sydeuropæiske lande. Gældskrisen er
ikke løst. Vi ser en sidelæns bevægelse i væksten, hvor de
svageste europæiske lande forsøger at holde gælden fra
døren ved at spare på de offentlige udgifter, hvilket ikke
er positivt for væksten. Landene håber, at de i løbet af
2014 kan koble sig på en global fremgang i væksten, der
mere sikkert kan trække dem fri af nulvæksten. Samlet
lander væksten i eurozonen på cirka 0,5 procent.
Kigger vi mod USA, ser det straks bedre ud. Væksten
i 2013 lander nok omkring de 2 procent, og den bliver
højere i 2014 i takt med, at arbejdsløsheden falder,
forbrugerne bruger flere penge og virksomhedernes
omsætning stiger. Neddroslingen af støtteopkøbene af
obligationer vil få de lange renter til at stige, men den
amerikanske centralbank vil i 2014 følge økonomien
meget tæt og holde de korte renter lave. Inflationen vil
holde sig i ro.

I

	Der vil være højere volatilitet på
værdipapir- og valutamarkeder
sammenlignet med 2013
2013 var i historisk sammenhæng præget af moderate
kursudsving. Det gentager sig ikke i 2014. Formueplejes
investeringskomite forudser større udsving på finans- og
valutamarkederne især som følge af, at USA står over for
et vendepunkt i 2014. Vendepunktet kommer, fordi den
lempelige pengepolitik nedtrappes i takt med, at væk
sten stiger, og arbejdsløsheden falder. Usikkerheden om,
hvorvidt USA vil opleve det selvbærende opsving i 2014,
som alle forventer, betyder, at der helt givet vil komme
flere bump på vejen end sidste år. Det betyder for For
muepleje, at risikostyringen i endnu højere grad står i
centrum i 2014. På sidelinjen er der stadig geopolitisk
uro i verden, hvor Kina stadig har til gode at lande sin
økonomi blødt efter de svækkelser, landet har gennem
levet de seneste år. Desuden er der uro i Mellemøsten
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omkring Syrien og risiko omkring Irans tilnærmelser
over for vesten på atomområdet. Nordkorea lurer stadig
i kulissen.

	Råvarer stiger i takt med tiltagende
vækst, men olieprisen falder til under
100 dollar pr. tønde
Normalt følges råvarepriserne og olieprisen ad, men
Formuepleje forventer, at den sammenhæng brydes i
2014. Væksten er stigende i USA og Kina. Efterspørgslen
af forbrugsvarer vil stige i 2014 – også i Europa. Det taler
for en stigende pris på de mest gængse industriråvarer
som metaller. Men ser vi på olieprisen, plejer den at stige
i takt med øget økonomisk aktivitet. Det får vi i 2014,
men hele energiforsyningen er under forvandling. Udnyt
telsen af skifergas i USA og andre dele af verden sænker
efterspørgslen efter energi fra olie. Samtidig er der fokus
på lavere energiforbrug og vedvarende energi.
Men vigtigst af alt er atomaftalen med Iran en stabi
liserende faktor. Iran er en af verdens største producen
ter af olie. Løftes sanktionerne mod Iran senere på året,
vil det øge udbuddet af olie i 2014. Formeplejes investe
ringskomite mener derfor, at olieprisen er under 100
dollar pr. tønde ved udgangen af 2014 – hvilket vil være
til gavn for den globale vækst.

III

	Den korte rente forbliver lav.
Ingen rentestigning fra ECB og FED
Den Europæiske Centralbank er tvunget til at holde den
korte rente på det nuværende lave niveau indtil 2015.
Der er flere forhold, der sammen bevirker en fortsat lav
rente i 2014. Den europæiske økonomi er stadig i slæbe
sporet med massive udfordringer i Frankrig, Italien og
Spanien. Frankrig kæmper med store underskud på
statsfinanserne, en høj gæld og en lammet præsident
Hollande, der ikke kan/vil indføre de skrappe reformer,
der er nødvendige for at rette op på statsbudgettet.
Spanien viser svag fremgang, idet arbejdsløsheden er
ved at falde, men det er fra et meget højt niveau på over
20 procent. Italien er på usikker politisk grund. Eneste
lyspunkt er Tyskland, der forventer pæn vækst. Samtidig
er inflationen meget lav i Europa og langt under Den
Europæiske Centralbanks mål om, at inflationen skal
være i underkanten af 2 procent. Bankerne slanker
balancerne og er tilbageholdende med nye kreditter, og
samtidig er euroen stærk. Alt i alt mener Formueplejes
Investeringskomite, at den europæiske styrerente også
vil være højst 0,25 procent ved udgangen af 2014.

IV

1. februar overlader Ben Bernanke chefstolen
til den amerikanske centralbank til Janet Yellen.

	Renten på langt løbende obligationer
stiger globalt – og cirka 1 procentpoint
i Danmark
Formueplejes investeringskomite forventer, at hvor
2013 var året, hvor økonomierne spirede og viste synlige
bedringstegn, så bliver 2014 et konsolideringsår, hvor
opsvinget skal vinde fodfæste. De stærke økonomier som
USA, Tyskland, Storbritannien og Kina får mere vind i sej
lene, mens de svagere økonomier som Frankrig, Spanien,
Italien, Rusland, Indien og Brasilien kommer ind på mere
sikker grund. Det cykliske opsving betyder, at forventnin
gerne til den lange rente – det vil sige renten på obliga
tioner med mere end ti års løbetid – vil stige. Det vil ske
i takt med, at den amerikanske centralbank nedtrapper
sit støtteopkøb af amerikanske statsobligationer. Da ren
temarkederne er tæt forbundet, betyder det, at den lange
danske rente vil stige cirka 1 procentpoint målt på den
tiårige statsobligation, der ved udgangen af 2013 havde
en rente på 1,98 procent. Det betyder også, at lange
danske realkreditobligationer med en kuponrente på 4
procent falder ned under kurs 100 og dermed genåbnes
for emission.

V

	Virksomhedsobligationer forbliver
uinteressante som investeringsmulighed
ved indgangen til 2014
De seneste fem år har afkastene ved investering i Invest
ment Grade virksomhedsobligationer været ganske
attraktive med et meridianafkast på 7,4 procent p.a. ved
investering via investeringsforeninger. Men det seneste

VI

år har meridianafkastet kun været 2,3 procent. Det fal
dende afkast skyldes blandt andet, at kreditspændene
– det vil sige merafkastet som følge at kreditrisikoen –
allerede ved indgangen til 2013 var mindsket ganske
betragteligt, presset ned af investorernes jagt på afkast.
Men i 2013 skyldes det svage afkast især, at den lange
rente er steget. Da Formueplejes investeringskomite for
venter stigende lange renter i år, vil afkastene fra inve
stering i Investment Grade virksomhedsobligationer
blive negativt påvirket. Samtidig forventes det ikke, at
der sker en mærkbar ændring i kreditspændene. Senere
på året, når den lange rente ER steget, og hvis der sker
en normalisering af kreditspændene, kan Investment
Grade virksomhedsobligationer igen blive interessante.
Se artikel om Formuepleje Fokus som et godt alternativ
på side 18.
	Kursen på den amerikanske dollar
kommer op over 6 kroner
Aktuelt her ved udgangen af 2013 ligger den ameri
kanske dollar under 5,50 kroner. Det er et relativt lavt
niveau, og er blandt andet udtryk for, at euroen er stærk.
Formueplejes investeringskomite mener, at euroen i
løbet af 2014 vil blive svækket, og at den amerikanske
dollar vil blive styrket. Tilliden til den amerikanske
økonomi vil vokse i 2014, idet problemer med budget
forhandlinger og det famøse gældsloft er løst. Samtidig
betyder nedtrapningen af støtteopkøbene af de ameri
kanske obligationer som følge af stigende vækst og fald i
arbejdsløsheden, at de amerikanske renter vil stige.

VII
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2014

10 realistiske bud på 2014
Det vil øge investeringslysten i amerikanske dollar, og
dermed trækkes dollarkursen op. Om, vi lige rammer
den rigtige side af 6 kroner for en dollar ved udgangen
af 2014, er selvsagt usikkert, men dollaren vil stige i
2014 i forhold til 2013.

	Globale aktier stiger 10-20 procent,
men der er segmenter af aktiemarkedet,
der vil falde
2013 har været et godt aktieår med en stigning i de
globale aktier på 21,7 procent. Stigningen er begrundet i
omkostningsreduktioner samt forventet fremtidig vækst
i virksomhederne. 2014 bliver ifølge investeringskomi
teen mest sandsynligt et godt aktieår, hvilket vil sige,
at den forventer en stigning på 10-20 procent – noget
over det gennemsnitlige, langsigtede afkast for globale
aktier. Aktier vurderes under ét af investeringskomiteen
i udgangspunktet til hverken at være dyrt eller billigt
prisfastsat. Kva en lav kort rente og udsigt til opjustering
af vækstraterne for verdensøkonomien, er der en god
opskrift på rigtig gode rammebetingelser for kursstig
ninger på aktier. Der er dog lommer i aktiemarkedet,
hvor aktier allerede er for dyrt prisfastsat – og her er der
god grund til at være bekymret. Men 2014 er ikke uden
udfordringer. Den afgørende faktor er, om USA kan fort
sætte med at vise fremgang i vækst og beskæftigelse.
Det er den øgede efterspørgsel efter varer og tjene
ster, der både i USA og Europa skal trække virksomhe
dernes omsætning op. Sker det i tilstrækkelig grad, vil
indtjeningen stige markant i virksomheder, idet de gene
relt set er toptrimmede og klar til at sende øget omsæt
ning direkte ned på bundlinjen. Opblusning af gældskri
sen i Europa vil trække aktierne ned, ligesom risikoen for
deflation i Europa og øget politisk uro i Mellemøsten og
Asien trækker den forkerte vej. Hvis dette sker, kan vi se
en korrektion i aktierne på 10 procent.

VIII

	Emerging market-aktierne stiger mere end
de globale aktier
De seneste par år har aktierne i de mere modne emer
ging markets-lande – det vil primært sige Kina, Indien,
Brasilien, Rusland og Sydafrika – lidt under den svage
økonomiske vækst i den globale økonomi. I de første par
år efter finanskrisen var landene mindre påvirket end de
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vestlige økonomier blandt andet som følge af statslige
støtteaktioner. Men da landene samtidig har forsømt at
reformere deres økonomier til den nye verdensorden
efter finanskrisen, har især Brasilien, Indien og Sydafrika
mistet momentum. Landene døjer generelt med høj
inflation og aftagende vækst. Det har betydet, at den
dynamik og vækst, som indtil for et par år siden prægede
emerging markets, er blegnet.
Formueplejes investeringskomite kan konstatere, at
aktierne målt på nøgletal er billige, men ser også en
række risici for, at udviklingen tager noget tid, før den
for alvor vender. Den vending kan sagtens komme i 2014,
og gør den det, vil aktierne relativt hurtigt stige. Investe
ringskomiteen vover derfor at forudse, at aktierne i
emerging markets generelt vil stige mindst 10 procent
og mere end de udviklede lande.
	Russiske aktier stiger mere end emerging
markets-aktierne
Det russiske aktiemarked er en del af emerging markets’
såkaldte BRIKS-lande (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og
Sydafrika). Investeringskomiteen vurderer, at Rusland
står først i rækken blandt emerging markets-lande, som
vil opleve fremgang i aktiekurserne. De russiske aktie
selskaber er meget billige målt på P/E-værdier. Niveauet
er cirka 4 kroner for 1 krones indtjening, hvor det for
de modne økonomier ligger på omkring 16 kroner for
1 krones indtjening. Der er mange grunde til, at de russi
ske aktier er billige. Rusland er stadig politisk usikkert,
og der er udbredt korruption, svindel og politisk ind
blanding i erhvervslivet.
Men det, som peger i retning af fremgang, er, at Rus
land er blevet medlem af den internationale handels
organisation WTO, hvilket vil øge effektiviteten blandt
de russiske virksomheder og dermed produktionen og
eksporten. Samtidig er befolkningen blev sundere, mid
delklassen vokser, og infrastrukturen er ved at blive for
bedret. Så når investeringskomiteen kigger på BRIKSlandene, er Rusland det land, hvor der på kort sigt er de
største forventninger til et markant positivt løft for akti
erne. Paradoksalt nok vil også den lavere oliepris være
medvirkende hertil, idet dette vil medføre øget pres for
reformer i Rusland. Læs også artiklen på side 28 om
potentialet i russiske aktier.

X

2013

Sådan gik det

7 ud af 10 rigtige...
I: Recession i Europa slutter
(Korrekt)
Recession defineres som to på hinanden følgende
kvartaler med negativ vækst i BNP. Det oplevede
Europa ikke i 2013, hvor væksten derimod ser ud
til at lande på cirka +0,5 procent ifølge de aktuelle
prognoser.

II: Global vækst over 3,5% (Forkert)
Ifølge den seneste prognose fra den internationale
valutafond, IMF, tyder det på, at den samlede vækst
vil lande på cirka +2,9 procent.

III: ECB har renten på hold (Korrekt)
Den europæiske centralbank har i hele 2013 holdt
renten i ro. Den sænkede endda styringsrenten
yderligere med 0,25 procentpoint til 0,25 procent i
begyndelsen af november.
IV: De lange renter stiger (Korrekt)
Renten på den 10-årige amerikanske statsobligation
er steget mere end 1 procentpoint i 2013. Den tilsva
rende danske statsrente er steget cirka et halvt
procentpoint.
V: Aktier slår VO, der slår stater
(Korrekt)
De globale aktier er i 2013 steget cirka 22 procent.
Investment Grade Virksomhedsobligationer har før
omkostninger givet cirka 4 procent i afkast, mens
statsobligationer har givet negativt afkast.

VI: Globale aktier stiger 10 procent,
men bør stige 15 procent (Korrekt)
De er endda steget en smule mere, nemlig cirka
22 procent.
VII: Dollar styrkes over for danske
kroner (Forkert)
Den højere rente i Europa og den mindre lempelige
pengepolitik end i USA betød, at euroen blev styrket
over for amerikanske dollar, der faldt fra cirka 5,60
til 5,45 danske kroner for en dollar.
VIII: Guldprisen falder (Korrekt)
Prisen på guld målt i dollar faldt med næsten 30
procent i løbet af 2013 i takt med, at usikkerheden
i den globale økonomi aftog.

IX: Amerikanske boligpriser stiger
(Korrekt)
Det amerikanske Schiller-indeks for huspriserne steg
godt 3 procent i løbet af 2013.

X: Store kursudsving i perioder
(Forkert)
Der var udsving i både renterne og aktierne i løbet af
året. Der var et fald i aktiekurserne og en stigning i
renterne fra slutningen af maj til hen i august som
følge af udmelding fra den amerikanske centralbank
om nedtrapning af støtteopkøbene af langt løbende
obligationer. Men set henover året har markedsbevæ
gelser alt i alt være moderate.
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Formueplejes
3 udviklingsfaser
Formuepleje har udviklet sig fra at være to investeringsentusiasters
markante idéer om den rigtige måde at investere på til en i dag stor
virksomhed med over 50 ansatte og mere end 40 milliarder kroner
under forvaltning. Formuepleje har hele tiden lært af sine successer
og fejl. I dag kan vi se tilbage på de tre faser, der har skabt
Formuepleje, sådan som virksomheden ser ud i dag.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Der var gang i den i midt firserne. Poul Schlüter var
statsminister for en succesfuld firkløverregering, der
formåede at lægge devalueringstiden bag sig ved at gen
nemføre fastkurspolitikken. Renterne og inflationen
faldt, aktierne og boligpriserne steg. Fastkurspolitikken
åbnede for, at kapitalbevægelserne blev liberaliseret,
og dermed blev det muligt at låne billige penge i uden
landsk valuta samt at investere i udenlandske aktier og
obligationer. Der var rødglødende aktivitet hos banker
og børsmæglere, hvor der blev lånt penge i udlandet og
investeret i udenlandske værdipapirer og valuta.

I Aarhus sad Erik Møller og Claus Hommelhoff og ville
gøre det anderledes. På deres måde. De så, hvordan inve
storerne handlede deres penge væk i kurtager og kurs
skæring, så uanset om det gik op eller ned, tjente banker
og børsmæglere penge – mange penge. Det, syntes de
ikke, var rimeligt.
Kunder skulle være medinvestorer
”Der var tryk på dengang. Og Erik og jeg oplevede, hvor
dan private investorer købte og solgte værdipapirer med
høj hastighed og blev fattigere og fattigere, mens banker

Claus Hommelhoff:
Stifter af Formuepleje og
arbejder i dag som formuerådgiver for nogle af Formueplejes
største investorer

14

Formue // 1. kvartal 2014

Kroner (Hvad 100 kr. investeret den 1.5.88. er vokset til)
3.000

FASE 1

FASE 2

FASE 2
Safe, 2.485

2.000

1.000

MSCI World, 477

0
1988

1993

1998

og børsmæglere tjente buler af penge på kurtager og
kursskæring. Det, syntes vi, burde kunne gøres ander
ledes, så det gjorde vi,” siger stifter og senior formueråd
giver Claus Hommelhoff, der i dag stadig er rådgiver for
Formueplejes største kunder.
Erik og Claus’ ide var at lave et investeringskoncept,
hvor de investerede sammen med kunderne og selv
tjente penge, når kunderne også tjente penge. Den dag i
dag er det en helt central kerneværdi i Formuepleje, at
vi betragter kunderne som medinvestorer, og at Formue
pleje ikke har indtjening fra transaktioner, kurtager,
kursskæring, rentemarginal med mere. Derimod får vi
resultathonorar, så når investorerne i Formuepleje tjener
penge via vores investeringsløsninger, så gør Formue
plejekoncernen det også.
Fase 1: 1986 – 1994
Investeringsselskabet Formuepleje Safe blev først etab
leret i maj 1988, men allerede to år før blev investerings
selskaberne Planinvest-Århus og Planinvest-Odense
oprettet og markedsført. Dengang blev der investeret i
terminsforrentninger med gode afkast til investorer. I
maj 1988 oprettedes Plan-Safe A/S, der senere ændrede
navn til Formuepleje Safe A/S. Helt fra begyndelsen blev
der ligesom i dag investeret i både obligationer og aktier
med en moderat gearing. Men hele Formueplejes nuvæ
rende investeringskoncept med optimale porteføljer og
tagentporteføljeteori kom først til meget senere. I begyn
delsen gjaldt det om at hente gode afkast ved at låne
billigt i udenlandsk valuta og investere i aktier og i noget

2003

2008

2013

så eksotisk som finske, svenske, spanske, italienske og
portugisiske obligationer. Det var meget illikvidt, men
også ganske afkastgivende.
”Det gik rigtig godt fra 1988 og frem til starten af halv
femserne. Blandt andet blev der tjent mange penge på de
sydeuropæiske finansmarkeder, som kastede gode afkast
fra sig i takt med, at medlemskaberne af EU gav økono
misk fremgang, men i 1992 gik det galt,” fortæller Claus
Hommelhoff.
Og det gik også galt to år senere i 1994. Begge år faldt
Formuepleje Safe cirka 50 procent som følge af rente- og
valutauro. Det tabte blev hurtigt vundet tilbage, da akti
erne steg markant, og dermed viste strategien med blan
dede porteføljer sit værd, men i slutningen af 1994 blev
investeringsstrategien ændret. Investeringer i illikvide
og ”eksotiske” obligationer med høj rente og dermed
også høj risiko blev fravalgt. Uroen viste helt tydeligt på
den hårde måde, at når der investeres for lånte penge,
så skal der investeres i meget likvide værdipapirer. Fra
1994 blev der alene investeret i meget likvide danske
obligationer og fortsat i likvide globale aktier. Men på
grund af den lavere udenlandske rente blev der optaget
lån i udenlandsk valuta.
Læringen af de midlertidige kurstab i starten af halv
femserne blev, at Formuepleje oprustede kraftigt på risi
kostyringen. Som nogle af de første i Danmark indførte
Formuepleje risikostyring ud fra ”Value at Risk” – en risi
kostyringstilgang opfundet af J.P Morgan i 1995 – og
som netop vandt anerkendelse og blev udbredt ovenpå
kriserne i start 90’erne.
Formue // 1. kvartal 2014
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Formuepleje...
Fase 2: 1994 – maj 2009
Der sker mange vigtige ting lige op til det, Formuepleje
kalder fase 2, som indledes i 1994, og senere i halvfem
serne. Der er markant optur på de finansielle markeder i
slutningen af halvfemserne, men i 1999 mente stifter og
kapitalforvalter Erik Møller, at især IT-aktierne er over
vurderede. Han undlader derfor helt at lade Formueple
jeselskaberne være investeret i IT- aktier og investerer
blandt andet i danske obligationer i stedet. I foråret 2000
brister IT-boblen, og Formueplejes investorer undgår
tab. I 2001 rammer terrorangrebene USA. Det er en
uventet hændelse, som heldigvis kun påvirker investe
ringerne negativt i en kort periode, men mantraet og
læren fra 1994 om kun at investere i superlikvide aktier
og obligationer viser igen sin styrke og berettigelse.
Det er også i fase 2, at en række nye selskaber, som
Merkur, Penta og Pareto bliver etableret, og i 2005 bliver
hele konceptet med de nobelprisbelønnede optimale
porteføljer med cirka en fjerdedel i aktier og trefjerde
dele obligationer sat på skinner sammen med tangent
porteføljeteorien, hvor risikoen øges ved låntagning
og ikke ved at øge aktieandelen. Ved indgangen til
Finanskrisen har Formuepleje det samme grundlæg
gende koncept som i dag – men med en meget vigtig
undtagelse: Lånene var i udenlandsk valuta, især
schweizerfranc. Det viste sig at være en fejl.

Fase 3: maj 2009 til nu
Finanskrisen rammer Formueleje hårdt på alle tre inve
steringsben. Aktierne falder over 40 procent fra efteråret
2008 og frem til marts 2009. Obligationskurserne rasler
ned. Samtidig stiger kursen på schweizerfranc og øger
dermed gælden i de gearede Formueplejeselskaber.
Formuepleje har investeret i meget likvide aktier og
obligationer. Det viser sig igen at være en rigtig beslut
ning. På trods af den højspændte krisestemning og en
næsten total nedsmeltning af finansmarkerne er det mu
ligt at sælge ud af de globale aktier og danske realkredit
obligationer for at bevare soliditeten og dermed undgå,
at de långivende banker tvangsrealiserer aktiverne i de
hårdest ramte selskaber, Epikur og Penta.
Efteråret og vinteren 2008/09 er ubetinget den
hårdeste periode i Formueplejes historie – både for de
ansatte, men især også for investorerne, der må se deres
værdier falde markant.
Indre værdi i det mest risikofyldte selskab, Penta, fal
der knap 87 procent fra toppen i sommeren 2007 og
frem til marts 2009. Kursfaldene og udsvingene på
fondsbørsen er endnu mere dramatiske.
Her cirka fem år senere har alle porteføljer indhentet
det tabte med undtagelse af Epikur og Penta, der stadig
skal stige henholdsvis 32 og 62 procent for at nå fordums
højder (beregnet den 8.1.14).

Niels B. Thuesen:
Blev ansat den 1. juli 2012 som
administrerende direktør for
Formueplejekoncernen
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.. har bestået den hårdeste test af alle...Tiden
Ændring af lånevaluta
Formuepleje havde i årene op til finanskrisen lånt
mange milliarder kroner i schweizerfranc, fordi renten
var lavere end den danske. Den lave lånerente bidrog
godt til afkastet, men finanskrisen viste med al uønskelig
tydelighed, at der ikke er nogen gratis måltider på
finansmarkederne, og at prisen på en ekstra lav rente
er kursrisiko. Finanskrisen skabte usikkerhed, og da
schweizerfrancen er en såkaldt flugtvaluta, som frygt
somme investorer i krisetider opkøber i store lunser, steg
schweizerfrancen kraftigt. På meget kort tid steg kursen
cirka 20 procent og øgede dermed gælden i de gearede
Formueplejeselskaber tilsvarende. Den stigende gæld
betød, at Formuepleje måtte sælge ud af aktier og obliga
tioner for at bevare egenkapitalen, og det skete endda i
markederne, hvor kurserne på aktier og obligationer
faldt med tocifrede procenter. Heldigvis fik Formuepleje
lukket lånene i Schweizerfranc ned, langt før kursen top
pede, men til trods for det, var kursfaldene indtrådt.
Den perfekte storm
Det stod klart, at den perfekte storm på finansmarke
derne, hvor gælden steg og aktiverne faldt, gav anledning
til selvransagelse og refleksion om robustheden i For
mueplejes investeringskoncept. Løsningen lå heldigvis
lige for. Valutakursrisikoen på lånesiden måtte elimine
res, og det blev gjort ved i løbet af nogle måneder at
omlægge lånene til danske kroner og euro. Denne regel
er nu skrevet ind i prospekter og arbejdsgange. I dag
har Formueplejes investeringsløsninger stadig valuta
kursrisici, men det er kun på aktieporteføljen, hvor der
er mulighed for at imødegå risikoen med valutaafdæk
ningsinstrumenter.
”Formuepleje forholder sig altid meget dynamisk til
udviklingen på finansmarkederne. Det blev klart efter
finanskrisen, at lån i andet end danske kroner og euro
var en for stor en risiko. Den fejl er rettet. Det betyder,
at det, vi kalder ”Formuepleje 3.0.” aktuelt står stærkt
rustet til at møde de udfordringer, som fremtiden vil
byde os, siger administrerende direktør i Formuepleje
koncernen, Niels B. Thuesen.
Værdierne altid i centrum
De seneste to år er der sket en yderligere professionali
sering af Formuepleje, der blev aktualiseret, da direktør
og stifter Erik Møller alt for tidligt afgik ved døden efter

længere tids sygdom i sommeren 2012. Fra at være en
ejerledet virksomhed har Formuepleje de seneste to år
udviklet sig til en professionelt ledet virksomhed. Men
Formuepleje holder fast i værdierne. Målet er at bevare
og øge investorernes formuer. Det gør Formuepleje ved
benhård risikostyring og ved have sammenfaldende inte
resser med investorerne. Vi er omhyggelige med at tage
de rigtige investeringsbeslutninger, og vi har ikke indtje
ning fra transaktioner, kurtager, kursskæring, rentemar
ginal og så videre. Disse værdier har Formuepleje haft
siden 1986, og det bliver der ikke lavet om på.

Formuepleje 4.0. er på vej
”Formuepleje og vores investorer står her ved indgangen
til 2014 på et stærkt og gennemprøvet fundament, der
har bestået den sværeste test af alle – tiden. Men vi stil
ler os ikke tilfredse. Investeringskomiteen og kapital
forvalterne har benhårdt fokus på fortsat at levere at
traktive risikojusterede afkast. Formuepleje 3.0. er i drift
og kører, men vi har allerede øjnene rettet mod Formue
pleje 4.0.,” siger Niels B. Thuesen.
Næste fase er under forberedelse. I sommer ansatte
Formuepleje erhvervsPhD Jesper Bo Pedersen, der i tæt
samarbejde med Aarhus Universitet og Formueplejes
investeringsdirektør Leif Hasager, skal udvikle Danmarks
mest avancerede risikostyringsværktøj.
”Succesfuld investering handler om at kunne styre
risikoen meget præcist. Formuepleje skal både holde øje
med aktier, obligationer og funding. Tre meget dynami
ske faktorer, der hver for sig og til sammen arbejder for
at levere risiko og afkast til investorerne. Når det gøres
rigtigt, opnås høje risikojusterede afkast. Formuepleje
har allerede godt styr på risikoen, men vores ambition
rækker videre. For at Formuepleje kan blive ved med at
levere højt og attraktivt risikojusteret afkast i mere og
mere komplekse finansmarkeder, skal investorerne have
gavn af de bedste og mest avancerede investeringsmo
deller. Det arbejde er i fuld gang og vil blive implemen
teret løbende over de kommende år,” siger Niels B.
Thuesen.
Overgangen til Formuepleje 4.0. er ikke som de andre
faseskift udløst af kriser, der blotlagde svagheder. Det er
udløst af fremsynethed og rettidig omhu og et stærkt
ønske om at være på forkant med den stadig mere kom
plekse udvikling på de finansielle markeder, understre
ger Niels B. Thuesen.
Formue // 1. kvartal 2014
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Det seneste år har investorer på jagt efter bare en smule rente fra
sikre obligationer ledt forgæves. Sikre obligationer giver negative
afkast efter skat og inflation. Et muligt bytte i jagten kunne være
Formuepleje Fokus.
Af Henry Høeg, direktør, partner, Formuepleje // henry.hoeg@formuepleje.dk

Husker du de glade dage i 1982, hvor renteniveauet i
Danmark var 22 procent og inflationen 12? Dengang
kunne man købe 20-årige statsobligationer med en
kuponrente på 12 procent til kurs 60. Det var tider. Men
når skat og inflation blev trukket fra, var det reale netto
afkast negativt – sådan er det faktisk også i dag. Selvom
krisen dengang er anderledes end i dag, er begge til
stande et udtryk for ubalancer. Formuepleje vurderer,
at den aktuelle ubalance i den europæiske økonomi med
høj gæld og lav vækst nemt kan vare nogle år endnu.
Investorer, der efterspørger mindst mulig risiko, må
acceptere et negativt afkast efter skat og inflation. Det ne
gative afkast er så at sige prisen for ikke at tage en risiko.
Højrentemiljøet fra firserne og efterfølgende lavrenteog lavinflationsmiljø er nu på andet år erstattet af et ”nul
rentemiljø”. De opsparere, som blot vil bevare deres for
mue og holde inflationen intakt, er prisgivet. De er nødt
til at tage stilling til, hvilken risiko de ønsker at påtage
sig for bare at holde inflationen og skatten for døren.
Alternativet er udhuling af formuen.
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Risiko
Når investering i sikre obligationer giver negative afkast,
må investor se sig om efter andre typer af aktiver med
andre slags risici. Det er klogt og stærkt anbefalelsesvær
digt at sprede sin risiko på andet end renterisiko. Her er
det oplagt at kigge på aktierisiko, men hvis investor alle
rede har aktierisiko, eller ikke ønsker aktierisiko, må
investor kigge efter andre typer af risiko fra renteaktiver.
Jagten på højere rente og afkast uden aktierisiko ind
ledes ved at øge risikoen på typisk fire faktorer:
1. Kreditrisiko – ved at købe obligationer med risiko for
konkurs og manglende tilbagebetaling. For eksempel
virksomhedsobligationer med moderat eller lav
kreditværdighed, også kaldet High Yield – eller Junk
Bonds. Det kan også være såkaldte højrenteobligatio
ner udstedt af stater med økonomiske problemer. Det
kunne være Grækenland, Argentina eller Syrien. Det
kan dog også være mere stabile, men stadig økono
misk udfordrede lande som Brasilien, Tyrkiet og

Ghana. Investering i obligationer med kreditrisiko
kræver ekspertise i kreditvurdering, og den type inve
steringer gøres bedst for private investorer gennem
en investeringsforening.

2. Valutakursrisiko – ved at investere i udenlandske
obligationer udstedt i valutaer, der ikke er bundet til
danske kroner via euroen, udsætter investor sig for en
valutarisiko, der kan give positive såvel som negative
afkast. Nogle investeringsforeninger med udenlandske
obligationer afdækker valutakursrisikoen, andre
gør ikke.

3. Renterisiko – ved at købe en obligation med lang lø
betid påtager investor sig en risiko, hvis det generelle
renteniveau stiger, eller hvis rentestrukturen bliver
mere stejl. Dette gælder for eksempel en langt løbende
fastforrentet statsobligation eller realkreditobligation
med en kuponrente på eller under markedsrenten.

4. Likviditetsrisiko – ved at købe en obligation med
manglende eller stærkt reduceret mulighed for salg
før udløb. Manglende mulighed for omsætning kendes
bedst fra investering i ejendomme og energiprojekter,
men for de mange virksomhedsobligationer gælder
det også, at markedet er meget trægt. Den dag, hvor
der er uro på finansmarkederne, vil det ofte være
meget svært eller helt umuligt at sælge sine obliga
>>
tioner selv til relativt lave kurser.
Formue // 1. kvartal 2014
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Ønsker man ikke risiko, er svaret ret enkelt:
Undgå dem. Hold fast i nulrenten, og accepter det.
Du må stille dig tilfreds med høj sikkerhed og negativt
afkast. Formuepleje forventer, at der nemt kan gå
flere år, før denne situation ændrer sig.

Hvilke af de fire risici bør man acceptere?
Ønsker man ikke risiko, er svaret ret enkelt: Undgå dem.
Hold fast i nulrenten, og accepter det. Du må stille dig til
freds med høj sikkerhed og negativt afkast. Formuepleje
forventer, at der nemt kan gå flere år, før denne situation
ændrer sig.

Den femte mulighed
Men som alternativ til at påtage en eller flere af de fire
risici ovenfor er der en femte mulighed – nemlig Formue
pleje Fokus. Fokus er en investeringsløsning, der høster
afkast til investorer ved investering i obligationer. Fokus
investerer i danske realkreditobligationer, og via låntag
ning gearer hedgeforeningen investeringerne cirka fire
gange. Fokus låner i danske kroner til renter på aktuelt
cirka 0,2 procent – inklusive låneomkostninger til ban
kerne. Afkastet fra en investering i Fokus kommer fra
to kilder:
1. Forskellen på lånerenten og placeringsrenten.

2. På aktiv forvaltning af obligationsporteføljen, hvor
der opnås afkast som følge af dispositioner over for
forventede rentebevægelser.

Potentialet fremgår tydeligt ved at sammenligne det
rene obligationsprodukt Formuepleje Fokus med øvrige
obligationsinvesteringer i 2013.

Imponerende afkast
Formuepleje Fokus har i 2013 leveret et afkast til sine
investorer på 11 procent. Et afkast på 11 procent i et rent
obligationsprodukt i et år, hvor den lange rente er steget.
Et afkast på 11 procent i 2013:
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1. Uden kreditrisiko: Formuepleje Fokus investerer kun
i danske realkreditobligationer med kreditværdighed
i topkvalitet.
2. Ingen valutarisiko: Formuepleje Fokus låner i danske
kroner eller euro og investerer i danske kroner.
3. Med moderat renterisiko: Formuepleje Fokus har
aktiv og stram risikostyring.
4. Uden likviditetsrisiko: Formuepleje Fokus’ behold
ning af danske realkreditobligationer er i modsætning
til virksomhedsobligationer ultralikvide og kan om
sættes i selv de værst tænkelige finansielle markeder.
5. Uden aktierisiko: Formuepleje Fokus må ikke
investere i aktier.

Lidt enklere sagt er opskriften på Formuepleje Fokus,
at den lave lånerente udnyttes i stedet for at påtage sig
ovennævnte risikofaktorer. Med billig låneoptagelse gea
res der op til fire gange i sikre danske realkreditobligatio
ner. Med aktiv kapitalforvaltning sikres en stram risiko
styring med moderat til lav rentefølsomhed. Resultatet på
11 procent i 2013 og akkumuleret over 80 procent siden
Fokus’ start i maj 2009 udtrykker klart et attraktivt alter
nativ til for eksempel virksomhedsobligationer og høj
rentelandeobligationer, som repræsenterer både kredit
risiko, valutarisiko, renterisiko og likviditetsrisiko. Dog
er historiske afkast ingen garanti for fremtidige afkast.
Obligationsrisiko
Formuepleje Fokus er ikke en pengemaskine. Fokus er
et obligationsprodukt, der giver Formueplejes kapital
forvaltning et bredt mandat til at navigere bedst muligt i
et obligationsmarked, der kræver særlig bevågenhed.
Men med billig lånerente, effektive priser i ultralikvide
danske realkreditobligationer og med sit brede mandat

Henry Høeg
direktør, partner, Formuepleje >>

har Formuepleje helt særlige muligheder og
sandsynlighed for at levere et tilfredsstillende
afkast på obligationer. Også i et nulrente miljø.

Tackler rentestigning
I 2014 forventer Formuepleje rentestigninger i
de lange renter og navigerer aktivt efter, at det
sker. Det betyder, at Fokus vil høste positive
afkast ved moderate stigninger i de lange ren
ter. Derfor forventer Formuepleje et afkast på
4-5 procent i 2014 efter omkostninger for den
rene obligationsstrategi Formuepleje Fokus.
I samme risikoklasse som Formuepleje Fokus
er alternativet for eksempel obligationer
udstedt af virksomheder eller højrentelande.
Krydres disse obligationstyper med valuta- og
renterisiko, har man en cocktail, som ikke kan
bestå Formueplejes kapitalforvaltnings krav
til risikostyring. Formuepleje mener derfor,
at Fokus er et godt alternativ til andre typer
af obligationsbaserede investeringer med en
tilsvarende eller endda lavere risiko.
Sammenligning af afkast/risiko 3 år		
Årligt afkast i gennemsnit

Risiko

Nykredits obligationsindeks

4,1%

1,7%

Investment Grade Obligationer*

5,2%

3,7%

High Yield/Junk Bonds*

8,3%

7,4%

Højrenteobligationer*
Formuepleje Fokus

3,1%

7,1%

13,3%

4,6%

Kilde: IFR og egne beregninger. *Meridianafkast for de pågældende
IFR-kategorier er anvendt. Risiko er målt ved standardafvigelse.

Afkastudvikling for Formuepleje Fokus
fra maj 2009 til december 2013
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Kilde: Formuepleje

Sådan køber du Formuepleje Fokus
Formuepleje Fokus er en børsnoteret hedge
forening, der nemmest købes ved at kontakte
en af Formueplejes rådgivere. Da Fokus er
en hedgeforening, er den klassificeret som et
såkaldt ”rødt investeringsprodukt”, da gæl
dende lov bedømmer det som et komplekst
investeringsprodukt. Det betyder, at formidle
ren af investeringsbeviserne i Fokus skal sikre
sig, at investor forstår produktet og har en pas
sende risikoprofil og investeringshorisont.
Læs mere på formuepleje.dk eller kontakt
sekretariatet på telefon 87 46 49 00 eller
info@formuepleje.dk.
Formue // 1. kvartal 2014
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Sådan giver Formueplejes
byggesten risiko og afkast
I Formuepleje har vi ganske nøje gennemtænkt hele strukturen bag vores
investeringsløsninger. Formålet med systemet er at kunne levere højt
risikojusteret afkast. Senest er systemet blevet fuldendt med tilføjelsen
af Absalon Danske Obligationer.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Formueplejes måde at investere på tager udgangspunkt i
vores målsætning om at bevare og øge formuer. Dermed
adskiller vi os markant fra andre investeringsforeninger
og kapitalforvaltere, der har som mål at levere et mar
kedsafkast i forhold til et benchmark eller i bedste fald
et afkast, der er højere end et benchmark.
Formuepleje går efter at levere et absolut positivt
afkast år efter år. Det mål forfølger vi ved at anvende
aktiv styring af både aktie- og obligationsbeholdningen
og af vores låneoptagelse. Ved hele tiden at optimere på
disse tre hovedfaktorer er målet at styre uden om de hul
ler, der med jævne mellemrum opstår på finansmarke
derne. Senest, det lykkedes på aktiemarkedet, var i 2011,
hvor vi forudså den europæiske gældskrise og undgik tab
på vores aktieportefølje. I 2013 har vi undgået tab på ob
ligationsbeholdningen som følge af den stigende rente, og
vi har endda tjent så meget til investorerne, at Formue
pleje Fokus sidste år leverede et afkast på 11 procent.
Vi erkender, at der har været år, hvor det ikke lykke
des, men det får os kun til at arbejde endnu hårdere.
Formuepleje Safe, der har eksisteret siden 1988, har kun
fire gange i sin levetid oplevet år med negativt afkast. Det
var i 1992, 1994, 2002 og 2008. Safe har over de seneste
godt 25 år leveret et årligt gennemsnitligt afkast på over
13 procent. Så selvom der har været bump undervejs,
kan de langsigtede investorer være tilfredse, idet Safe
over en sammenhængende periode på fem år – uanset
hvornår denne periode placeres inden for de seneste
godt 25 år – har leveret positive afkast. Dog er historiske
afkast ingen garanti for fremtidige afkast.
Grundidéen
Formuepleje bygger på teorien om optimale porteføljer
og tangentporteføljeteorien. Det betyder i praksis, at
en investering i et af Formueplejes klassiske løsninger
– Pareto, Safe, Epikur og Penta – er en investering i en
optimal portefølje, der består at cirka 15-30 procent
store likvide globale aktier og 70-85 procent likvide
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danske realkreditobligationer kombineret med gearing
på 1 til 4 gange. Når man skiller disse hedgeforeninger
ad, er der tre faktorer, der hver især bidrager til risikoen
og dermed afkastet. Her er det vigtigt at forstå, at
Formuepleje arbejder ud fra grundidéen om, at man skal
påtage sig en kalkuleret risiko for at få et afkast. Ved
optimering af hver af de tre faktorer er målet at få mest
muligt afkast ud af hver faktor, men også at have et fast
blik på, hvordan de tre faktorer arbejder sammen om at
påvirke både afkast og risiko.
Derfor har Formuepleje et avanceret afkast- og
risikostyringssystem, der aktuelt er ved at blive yder
ligere udbygget og forfinet gennem ansættelsen af en de
dikeret erhvervsPhD, Jesper Bo Pedersen, i Formueplejes
investeringsafdeling. I tæt samarbejde med Aarhus
Universitet er Formuepleje igang med at konstruere Dan
marks mest avancerede risiko- og afkaststyringsmodel.

Aktiemotoren
Den ene faktor er aktieporteføljen, populært kaldet
aktiemotoren. Det er den samme aktieportefølje, der lig
ger i alle Formueplejes klassiske investeringsløsninger.
Udvælgelsen af aktierne foretages af Formueplejes dat
terselskab, CPH Capital, som har et meget erfarent team
af topprofessionelle porteføljemanagere, der har arbej
det sammen i mere end ti år og dokumenteret, at de har
kunnet levere merafkast år efter år. Porteføljen er kon
strueret, så den i gode år giver et afkast på niveau med
markedet, mens den i mindre gode år giver et højere
afkast end markedet. Det er ud fra tesen om, at det på
langt sigt er vigtigere at klare sig relativt godt i dårlige
år end ekstraordinært godt i gode år.
I september 2013 fik CPH Capital den prestigefyldte
tyske pris Sauren Gold Reward for ekstraordinært gode
resultater og høj sandsynlighed for fortsat god perfor
mance. Der kan investeres rent i aktiemotoren ved at
købe investeringsbeviser i Formuepleje LimiTTellus.
Afkastet i 2013 endte på 23,4 procent.

Rentemotoren
Den anden faktor er obligationspor
teføljen, populært kaldet rentemoto
ren. Det er også her den samme obli
gationsportefølje, der ligger i alle
Formueplejes klassiske investerings
løsninger plus Formuepleje Fokus
og Absalon Danske Obligationer.
Udvælgelsen af obligationerne og
især valget af løbetider og anvendel
sen af finansielle kontrakter til
styringen af renterisikoen varetages
til dagligt af de to meget erfarne
senior kapitalforvaltere, Réne Rømer
og Erik Bech, som er ansat i Formue
pleje Fondsmæglerselskab. Rente
motoren arbejder med en konkret
holdning til det aktuelle rentemar
ked. Det vil sige, at Formueplejes
investeringskomite danner en
renteforventning og nogle mulige
udfald i samarbejde med kapital
forvalterne, som derefter fører stra
tegien ud i livet.
I 2013 er forudsigelsen af rente
udviklingen gået på, at de korte ren
ter skulle forblive lave, mens de
lange renter skulle stige. Det har vist
sig korrekt. Ved at eksponere obli
gationsporteføljen over for mest
muligt afkast fra de korte obligatio
ner, afdække renterisikoen på de
lange obligationer og ved yderligere
at investere i en slags negative obli
gationer tjener investorerne på,
at de lange renter stiger. I 2013
har rentemotoren leveret et meget

tilfredsstillende positivt afkast på
cirka 3 procent efter omkostninger i
2013. Gearet fire gange, som det
sker i Formuepleje Fokus, giver det
et afkast på 11 procent.

Funding
Formuepleje gearer i de fire klas
siske investeringsløsninger – Pareto,
Safe, Epikur og Penta – samt i den
rene obligationshedgeforening,
Fokus. Det vil sige, at Formuepleje
aktuelt har lån for cirka 20 milli
arder kroner i flere danske penge
institutter. Da Formuepleje kan
lægge de sikre danske realkreditob
ligationer til sikkerhed, kan vi aktu
elt låne til knap 0,2 procent i danske
kroner. Optimering og styring af
låneporteføljen er en vigtig risikoog afkastfaktor, der styres intenst af
Formuepleje, som har mere end 25
års erfaring og gode, tillidsfulde og
professionelle relationer til de stør
ste danske banker i Skandinavien.
Byggesten
Formueplejes investeringsløsninger
kan reelt anskues som en samling
legoklodser, som vores rådgivere i
samarbejde med investorerne kan
bygge et hvilket som helst risiko- og
afkast-hus af. I bunden har vi aktie
motoren Formuepleje LimiTTellus
og rentemotoren Absalon Danske
Obligationer. Begge er ugearede og
dermed investeringsforeninger.

Absalon Danske Obligationer blev
tilføjet til Formueplejes hus den 1.
december 2013 efter, at vi i sommer
købte Alfred Berg Danmark, der blev
omdøbt til Absalon. Hvis man køber
cirka 30 procent LimiTTellus og
cirka 70 procent Absalon Danske
Obligationer, har man Formuepleje
Optimum, der også er en investe
ringsforening. Ønsker investor mere
risiko og dermed mulighed for et
større afkast, kan man investere i
hedgeforeningerne Pareto, der gea
rer en gang, Safe, der gearer to
gange, Epikur, der gearer tre gange
og Penta, der gearer fire gange.
I periferien af den klassiske
Formuepleje-løsning ligger to attrak
tive hedgeforeninger: Fokus, der er
Absalon Danske Obligationer gearet
fire gange, og Formuepleje Merkur,
som er en helt særlig funds of fundshedgeforening, der dels investerer i
Formueplejes øvrige investeringsløs
ninger, dels i andre aktivklasser for
at opnå en anden type risiko, men
stadig et højt risikojusteret afkast.
Rådgivning
Investorer, der potentielt har op
imod fem millioner kroner at inve
stere for, er meget velkomne til at
kontakte en af vores i alt ni senior
rådgivere i Aarhus eller Hellerup for
at modtage konkret rådgivning om,
hvordan Formuepleje kan bygge det
optimale hus.

Formueplejes byggesten
>>

Formuepleje
Fokus

Formuepleje Penta

Formuepleje
Merkur

Formuepleje Epikur
Formuepleje Safe
Formuepleje Pareto
Formuepleje Optimum
Formuepleje LimiTTellus

Absalon Danske obligationer
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Aktier 2014

Aktiemarkedet skal i
2014 kunne klare sig selv
Den helt store udfordring for aktiemarkederne i år er, om aktierne kan
håndtere nedtrapningen af den lempelige pengepolitik.
Af Otto Friedrichsen, aktiestrateg, Formuepleje // otto.friedrichsen@formuepleje.dk

2013 var i høj grad kendetegnet ved en højere prissætning
af aktiemarkederne over det meste af verden i forventning om et selvbærende opsving i 2014. Det stærke enga
gement fra verdens ledende centralbanker enten via pen
geudpumpning eller ved at reducere risiko bevirkede, at
aktieinvestorerne i stigende grad var villige til at betale
en højere pris for den indtjening, som selskaberne
genererede og forventedes af genere. Den højere prissæt
ning på aktier kom fra en forventning om, at centralban
kernes engagement gradvist vil forplante sig til selskab
ernes indtjening.
Tillid og forventninger er flygtige størrelser. Derfor vil
et af de primære temaer i 2014 dels vil være indfrielsen
af forventningerne til den fremtidige indtjening i virksom
hederne, dels overgangen fra et aktiemarked drevet af cen
tralbanker over mod et mere selvbærende aktiemarked,
hvor det i langt højere grad er selskabernes drift og under
liggende efterspørgsel, der omsættes til aktiekursstignin
ger. Med andre ord: Kan økonomien og dermed aktierne
bære sig selv?

Vejen væk fra centralbankerne
Slutningen af 2013 blev indledt med, at den amerikanske
centralbank begyndte nedtrapningen af obligationsopkø
bene i markedet. Nedtrapningen, som forventes at forsætte
i 2014, er afhængig af den økonomiske udvikling og indle
der officielt processen væk fra en økonomi drevet af cen
tralbankstimuli mod en økonomi, der i langt højere grad
end tidligere skal være selvbærende. Det betyder, at udvik
lingen på aktiemarkederne i 2014 i langt højere grad skal
være påvirket af selskabernes indtjening end mængden
af stimuli fra centralbankerne. Denne udvikling er ikke
lineær og vil derfor i perioder kunne skabe usikkerhed
omkring selskabernes evne til at løfte denne byrde. Dog
skal man være opmærksom på, at den amerikanske cen
tralbank står klar i kulissen til at gribe ind, hvis det skulle
blive nødvendigt. Formuepleje forventer derfor, at 2014
bliver et godt aktieår, men at der kan komme relative store
udsving i løbet af året.
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Med andre ord, patienten skal ud af respiratoren, på
afvænning og igen lære at klare sig selv. Det kan nemt give
abstinenser og tilbageslag.

Mod højere indtjening
Ved indgangen til 2013 var et af Formueplejes hovedbud
skaber, at analytikernes indtjeningsestimater var for høje,
fordi indtjeningsfremgangen forventedes at skulle indfinde
sig gennem yderligere omkostningseffektiviseringer. Ana
lytikernes indtjeningsforventninger blev hen over 2013
reduceret med mere end 50 procent, hvilket i høj grad
skyldtes rekordniveauer i selskabernes overskudsgrader
og derigennem en manglende mulighed for at øge indtje
ningen gennem effektiviseringer og omkostnings
besparelser, som det tidligere var tilfældet.
Tesen her ved indgangen til 2014 er, at det er den
økonomiske vækst, der skal trække aktiemarkedet, idet
aktiekursstigninger i 2014 i højere grad skal trækkes af
indtjeningsvækst frem for multipelekspansion. Som det
fremgår af grafen på næste side, blev aktieafkastet i 2013
ikke trukket af indtjening, men netop af multipelekspan
sion – det vil sige forventningen om, at tingene på et tids
punkt vil se bedre ud. Med udmeldingerne i den amerikan
ske centralbank i slutningen af 2013 er fokus således nu
rettet mod selskaberne.
Gældskrise, stresstest og emerging markets
Transitionen væk fra centralbankerne og mod selskaber
nes indtjening er et af de hovedtemaer, vi identificerer for
2014, men der er selvfølgelig en lang række øvrige emner,
der fra tid til anden vil influere på dagsordenen.
Blandt disse vil helt naturligt være Europa, hvor vækst
og situationen blandt de sydeuropæiske lande vil stå højt
på agendaen. Et andet emne, der vil berøre specielt de
europæiske banker, er den europæiske centralbanks gen
nemgang af aktiverne hos de fleste større banker.
Denne gennemgang skal i løbet af 2014 ende ud i en
stresstest af den europæiske finansielle sektor, ligesom
man i en årrække har gjort i de amerikanske finansielle

institutioner. Væksten i de nye markeder – de såkaldte
emerging markets – har gennem mange kvartaler oplevet
en opbremsning. Lande som Kina, Rusland og Indien med
flere har i 2013 ikke oplevet samme økonomiske vækst
som tidligere. Fokus på økonomiske reformer, specielt i
lande, der ikke er afhængige af ekstern finansiering, vil
mod slutningen af 2014 kunne bringe disse lande tilbage
mod højere vækst og et højere bidrag til den globale
vækst sammenlignet med i dag.
Et andet og vigtigt emne, der vil være i fokus fra årets
start, er afklaringen på den amerikanske budget- og
gældsloftsproblematik. Denne politiske risiko var senest i
fokus i oktober, hvor de amerikanske politikere fandt
frem til en midlertidig løsning på begge forhold. Specielt
udfordringen omkring det amerikanske gældsloft har
potentiale til at udfordre markedet, idet en manglende
løsning i yderste konsekvens teknisk set vil kunne sende
USA i en betalingsstandsning.

Hvad gør Formuepleje?
Formuepleje har gennem en årrække været fuldt alloke
ret mod aktier inden for de rammer, der gælder i de en
kelte enheder. Denne allokering fastholdes ved indgangen
til 2014. Vores hovedscenarie er, at aktiemarkedet i 2014
ikke vil opleve samme multipelekspansion, som vi har set
i 2013, men en mere normal aktiefremgang, der trækkes
af indtjeningsvækst. Indtjeningsvæksten skal, modsat tid
ligere, i langt højere grad trækkes af efterspørgsel og om
sætning, simpelthen fordi potentialet i fortsatte omkost
ningsrestruktureringer og effektiviseringer er begrænset.
I det positive scenarie vil selskabernes omsætning og
dermed også indtjening overraske positivt som følge af
højere økonomisk aktivitet og efterspørgsel. Dette vil
udover højere indtjening også medføre en højere prissæt
ning af aktierne. I det negative scenarie udebliver omsæt
ningsvæksten og prissætningen reduceres, hvilket alt
andet lige vil resultere i et negativt bidrag fra aktier
som helhed.
AFKAST DEKOMPONERING AF S&P 500
Samlet afkast i procent
30
5,3%

”Økonomien skal ud af
”respiratoren”, på afvænning,
og lære at klare sig selv. Det
kan nemt give abstinenser
og tilbageslag.”
Otto Friedrichsen, aktiestrateg

Indtjening
Multipel ekspansion
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23,8%
10

0

Kilde: Formuepleje og Bloomberg
Grafen viser, at ud af det i 2013 opnåede afkast på investering i det brede
amerikanske indeks, S&P 500, på 29,1 procent kommer 5,3 procentpoint fra
vækst i indtjeningen, mens resten, 23,8 procentpoint, hidrører fra en højere
prissætningen på aktierne som følge af markedets forventning om fremtidig
vækst i indtjeningen.
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Renter 2014

Om lave renter,
uenige økonomer og
almindelig dumhed
Af René Rømer, CFA, senior kapitalforvalter, Formuepleje // rene.roemer@formuepleje.dk

Når Formuepleje kigger
tilbage på 2013, ser vi et
spændende år, der på flere
områder satte den aktuelle
debat om Finanskrisen ind
i et bredere perspektiv.
Det forgangne år sætter
desuden retningen for
2014: Fortsat lave korte
renter - risiko for stigende
lange renter.

Når krisen kradser, og gælden vokser op
over ørene, så mener nogle økonomer, at
det er klogt at sætte tæring efter næring
og spare for at betale gæld tilbage. Andre
økonomer mener derimod, at det er bedre
som nation at bruge flere penge. Det
skaber nemlig indkomst, efterspørgsel,
beskæftigelse og vækst og dermed øget
råderum til at få styr på økonomien.

Fejl i krise-model
I 2013 er bølgerne gået højt i den økono
miske og akademiske verden. Professo
rerne Rogoff og Reinharts arbejde med
gældskriser, der efter finanskrisen blev
brugt som argument for opstramninger på
statsbudgetterne, blev afsløret som fejl
behæftet, da en studerende fandt en fejl i
professorernes regneark, som ændrede
den endelige konklusion ganske markant.
Dette førte til, at diskussionen om beretti
gelsen af stramme offentlige budgetter i en
lavkonjunktur blussede op igen med gan
ske prominente økonomer i begge lejre.

Vi er afhængige af hinanden
Blandt modstanderne af opstramningerne
er det nobelprismodtageren Paul Krug
man, som har fået mest opmærksomhed.
Skåret ind til benet er hans pointe, at hvis
alle sparer for at nedbringe deres gæld, så
vil gælden ikke falde. Argumentet er, at vi
er afhængige af hinanden. Dit forbrug er
min indtægt og omvendt. Hvis vi begge
skærer ned for forbruget, vil vi derfor
være lige vidt med hensyn til gælden, men
i processen har vi skabt massearbejdsløs
hed, som så igen gør det sværere at slippe
ud af gældsfælden. Som John Maynard
Keynes sagde: ”Højkonjunkturen – ikke
lavkonjunkturen – er det rigtige tidspunkt
for opstramninger”.
Som bevis for sin påstand har Krugman
fremført, som det fremgår af grafen
nedenfor, en tæt sammenhæng mellem
størrelsen på opstramninger på det en
kelte lands statsbudget og samme lands
BNP-vækst. Altså når der spares, påvirkes
væksten negativt.

SAMMENHÆNG MELLEM VÆKST OG BESPARELSER
BNP-vækst i % 2008 - 2012
5
Tyskland

Australien

Belgien

0
Finland

Irland

Holland

-5

Portugal

Spanien
Italien

-10

-15
Grækenland

-20
-2
0
2
Kilde: Den Europæiske Centralbank
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<< Lorenzo Bini Smaghi, professor ved Harvard University i USA.

Mens Poul Krugman (ifølge Lorenzo Bini Smaghi) mener,
at de europæiske politikere, der strammer op, er
”ignoranter eller dumme”, så siger Smaghi, at politikerne
strammer op, fordi de har været dumme – tilbage før
finanskrisen, hvor de burde have strammet op.

Konflikt om mål og midler
Denne udlægning er der mange, der ikke er enige i.
Blandt de mest berømte er tidligere medlem af styrings
rådet i Den Europæiske Centralbank (ECB), Lorenzo Bini
Smaghi, der i dag blandt andet er professor ved Harvard.
Smaghi vender Krugmans argument på hovedet. Mens
Krugman (ifølge Smaghi) mener, at de europæiske politi
kere, der strammer op, er ”ignoranter eller dumme”, så
siger Smaghi, at politikerne strammer op, fordi de har
været dumme – tilbage før finanskrisen, hvor de burde
have strammet op. At politikerne strammer op nu skyl
des, at de ikke har andet valg, hvis de enkelte lande skal
gøre sig håb om at undslippe den økonomiske krise, som
mange af landene fortsat befinder sig i. Som bevis for sin
påstand har Smaghi fremført, at lande, der betaler høj
rente på deres gæld, også har lav vækst. Det vil derfor
kunne betale sig for landene at nedbringe gælden, da
det vil sænke rentebetalingerne og derved isoleret set
øge væksten.

Formueplejes rolle
Uanset, hvem der har ret, så er det en interessant debat,
der kører om, hvad der er den rigtige kurs for Europa og
for de enkelte kriseramte lande. Samtidig tjener det
ovenstående også som et godt eksempel på de forskellige
roller, tre forskellige typer af økonomer har:
• Den akademiske økonom: Både Krugman og Smaghi er
akademikere, hvis rolle det er at komme med indspark
til lovgivere og beslutningstagere omkring
den kurs, der skal udstikkes for samfundet generelt.
Herhjemme varetages den rolle blandet andet af ”de
økonomiske vismænd”.
• TV-økonomen: Når der så er truffet en beslutning,
blandt andet på baggrund af den akademiske økonom,

skal denne beslutning formidles videre ud til den
brede offentlighed i et forståeligt sprog. I mangel på
bedre ord for det modsatte af at forudsige, og hvad der
kommer til at ske, kan udkommet af dette kaldes for
”bagudsigelser”.

• Investeringsøkonomen: Det er denne type, som
Formuepleje hører til. Vores opgave er (blandt andet)
at forudsige, hvad politikere og beslutningstagere
vurderer, der er bedst. På den baggrund vurderer
Formuepleje investeringsmuligheder, og når regne
brættet er gjort op, vil man kunne se på afkastene,
hvor dygtige vi har været til vores arbejde – hvilket
står i modsætning til de øvrige økonomer, fordi vær
dien af deres arbejde ikke kan måles på samme måde.

ECB holder renten lav
Ovenstående diskussion mellem Krugman og Smaghi
tjener som et godt eksempel på, hvad der styrer vores
renteholdning i øjeblikket og har gjort det siden 2010
(se ”Spillet om euroen”, Magasinet FORMUE, april 2010).
Vi forventer, at den kurs, Smaghi og ECB står som
eksponent for, fortsat vil være den dominerende i
Europa. Svagheden i Krugmans argument er, at det er
tyskerne, der skal betale for de manglende opstram
ninger, hvilket ikke er en politisk farbar vej for den
tyske Kansler Merkel.
Europa vil derfor fortsat befinde sig i lavkonjunktur i
de kommende år, hvilket vil tvinge ECB til at holde sin
styringsrente lav meget længe. Af samme årsag ekspo
nerer vi obligationsporteføljerne mod de kortere renter,
mens vi er meget påpasselige med de lange renter. For på
et eller andet tidspunkt vil en (for) lempelig pengepolitik
have konsekvenser for inflationsforventningerne og
drive den lange rente op, og det ønsker vi, at porteføl
jerne er beskyttede imod.
Formue // 1. kvartal 2014
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Rusland

Stort
potentiale i

russiske
aktier
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Det russiske aktiemarked har ligget
underdrejet i en længere periode,
men flere faktorer peger på, at en
investering i russiske aktier har et
godt og attraktivt potentiale. Derfor
kan det være en fordel at investere i
afdeling Alfred Berg Rusland som
supplement til sin øvrige Emerging
Markets-eksponering

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

Gennem de seneste par år har Rusland gjort sig bemærket i både danske og
internationale medier med historier om korruption, fængslede Greenpeaceaktivister og Vladimir Putin som Ruslands svar på Supermand.
Men der findes en anden og mere positiv historie om Rusland, som sjæl
dent bliver fortalt. En historie om et land på vej opad og med muligheder
for gode afkast. Selvom historien ikke rigtigt har fundet vej til mediernes
søgelys, er den og Rusland i det hele taget en rigtig god nyhed, mener
Formueplejes investeringskomite.

Voksende middelklasse
Tiden, hvor luksus, dyre biler og privat forbrug var – ja – en by i Rusland, er
for en stor del af den russiske befolkning for længst et overstået kapitel. Den
Røde Plads, som tidligere var indbegrebet af kommunisme, er nu et kapita
listisk mekka, hvor forbrug og eksklusive luksusvarer er i højsædet. Den rus
siske middelklasse er nemlig blevet både større og rigere.
Gennem en målrettet indsats fra det offentlige sundhedsvæsen er
befolkningen blevet sundere, og strengere alkohol- og rygepolitikker har
medvirket til, at den gennemsnitlige levealder er steget markant for begge
køn. De mange tiltag gør, at middelklassen forventes at vokse sig dobbelt så
stor som nu i løbet af de næste ti år. I 2023 vil middelklassen altså bestå af
59 millioner mennesker, hvilket svarer til befolkningen i hele Storbritan
nien. Siden krisen efter Sovjetunionens fald er gennemsnitslønnen tredive
doblet, bruttonationalproduktet pr. indbygger er tyvedoblet, og dermed er
landet inde i en udvikling, som har stor betydning for russisk økonomi.
”Kigger man på Ruslands økonomi, er Finans og Energi som altid to
meget betydelige sektorer, men faktisk er en sektor som Forbrug mindst
lige så interessant. I takt med, at befolkningen bliver mere velstående,
forbruger den også mere, så derfor vil man også fremadrettet uden tvivl
opleve en kraftig vækst i den del af økonomien,” forklarer Leif Hasager, som
er investeringsdirektør i Formuepleje.
Han tilføjer, at væksten i netop denne sektor desuden har den fordel,
at det ikke er et politisk følsomt område, og derfor er væksten netop her
forbundet med en langt mindre risiko end andre sektorer.
Formue // 1. kvartal 2014
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Rusland

Den internationale
bevågenhed har betydet,
at russerne har fået
fokus på forbedringen
af infrastrukturen.
I løbet af de næste
par år vil den russiske
regering derfor bruge
14 milliarder US dollars
på tre store projekter:
• Moskva-Kazanmotorvejen
• Ringvejen i
Moskva-området
• Renoveringen af den
transsibiriske jernbane
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Gylden undergrund
Også på ressourcefronten har Rusland
oplevet en rivende udvikling. Landet har
en helt enestående råstofbase og er ver
dens ledende producent af blandt andet
olie, flydende kulbrinter og gas. Derudover
findes omkring en tredjedel af jordens
jernmalm og en femtedel af alle kuldepoter
i den russiske undergrund.
Økonomisk set har denne rigdom både
været en fordel og en ulempe for Rusland:
”Fordelen ved at have adgang til disse
ressourcer er, at russerne simpelthen pum
per guld op af jorden,” siger Leif Hasager.
”Ulempen er, at de har ladet deres
råstoffer blive en sovepude, hvilket har
betydet, at man ikke har indført nok af de
reformer, der har været nødvendige, som
for eksempel liberaliseringen af erhvervs
livet og at komme korruptionen til livs.
Presset har ikke været så hårdt, fordi man
har haft disse råvareindtægter.”
Men nu er Rusland vågnet, for Asien er i
boomende vækst og har akut behov for de
råvarer, russerne kan levere. Dermed har
Kina efter flere årtier væltet Tyskland af
pinden som Ruslands største internatio
nale handelspartner, og samarbejdet med
kineserne har været en stor fordel for
mange af Ruslands førende virksomheder.
Det russiske erhvervsliv nyder desuden
godt af, at Rusland siden august 2012 har
været medlem af World Trade Organi
zation (WTO). Man regner nemlig med, at
medlemsskabet vil give større effektivitet
på det russiske marked, fordi de producen
ter, som ikke er konkurrencedygtige, vil
blive tvunget ud af markedet eller i det
mindste til at omstrukturere.

Derudover har regeringen løsnet reglerne
for importeret udstyr, maskineri og andre
investeringsvarer. Dette vil tilskynde virk
somhederne til at opgradere deres tekno
logi, hvilket vil sætte yderligere gang i
hjulene i forhold til moderniseringen af
økonomien.

International opmærksomhed
Desuden har det internationale verdens
samfund også rettet blikket mod Rusland,
efter landet er blevet valgt som vært ved
en række vigtige internationale begiven
heder. I 2014 løber Vinter-OL af stablen i
den russiske by Sochi, og senere drager
også verdens bedste fodboldhold til Rus
land, som er vært ved VM i 2018.
Den internationale bevågenhed har
betydet, at russerne har fået fokus på for
bedringen af infrastrukturen. I løbet af de
næste par år vil den russiske regering
derfor bruge 14 milliarder dollar på tre
store projekter: Moskva-Kazan-motor
vejen, ringvejen i Moskva-området og
renoveringen af den transsibiriske jern
bane. På længere sigt planlægger Rusland
at øge investeringerne i infrastruktur
med det formål at stimulere den økono
miske vækst.
Ifølge Leif Hasager er især vinterolym
piaden en meget vigtig begivenhed for
russerne, fordi den giver dem mulighed
for at vise et kønnere ansigt af sig selv end
det, der ellers bliver fremstillet i medierne,
og også det vil have stor betydning for
økonomien:
”Inden for en femårig horisont er der
meget stor sandsynlighed for, at verden vil
se mere positivt på russiske aktier, som

FAKTA
Rusland
• Med et areal på størrelse med Sydamerika er Rusland det største land
i verden.
• Rusland har 143 millioner indbyggere.
Den gennemsnitlige levealder er 76 år
for kvinder og 64 år for mænd.
• Arbejdsløsheden i Rusland er under
6 procent, og der er stort set ingen
arbejdsløse i hverken Moskva eller
St. Petersborg.
• Hele landet strækker sig over ni tids
zoner. Tidsforskellen mellem øst og
vest svarer altså til tidsforskellen
mellem Beijing og København.
• I Rusland findes mere end 25 procent
af verdens skove og næsten samme
andel af klodens ferskvand.
• I 2003 var Rusland den 16.-største
økonomi i verden. I dag ligger den på
en ottendeplads.
• Rusland er et af de fire BRIK-lande. De
tre andre er Brasilien, Indien og Kina.

ALFRED BERG Rusland
Investeringsstrategien for Alfred Berg
Rusland blev ændret i august 2013, idet
afdelingen fik tilladelse til at investere i
lokale russiske aktier, der har et større
forventet afkastpotentiale end de aktier,
som afdelingen tidligere havde tilladelse
til at investere i.
I efteråret 2013 har afdelingen
udvidet sit investeringsområde til de
såkaldte SNG-lande, som er de lande, der
tidligere var betegnet Sovjetunionen.
Afdelingen forvaltes af TKB BNP Paribas
Investment Partners JSC og Formuepleje
A/S, Fondsmæglerselskab. Afdelingen er
noteret på den Københavnske Fondsbørs,
fondskode: DK001023780-9.
Afdelingen er realisationsbeskattet og
kan dermed udlodde udbytte. Afdelingen
er risikoklassificeret som et gult investe
ringsprodukt med den højest mulige
risiko på 7. Se mere på absalon-invest.dk.
FORMUEPLEJES
investeringskomite
Formueplejes investeringskomite
består af:
• Investeringsdirektør
Leif Hasager
• Administrerende direktør
Niels B. Thuesen
• Direktør i Formuepleje Øst,
Henrik Franck
• Direktør for Formuepleje Fund
Management, Søren Astrup
• Formueplejes kapitalforvaltning

Sammenligning mellem Alfred berg Rusland og Jyske Invest Russiske aktier

Alfred Berg Rusland
Jyske Invest Russiske Aktier
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Kilde: IFR, december 2013.

formentlig også vil klare sig rigtig godt.
Der kan selvfølgelig ske alt muligt inden
for det næste år eller to, men på et tids
punkt er det overvejende sandsynligt, at
det faktum, at aktierne netop nu er så bil
lige, vil slå igennem. Det betyder, at de vil
blive prissat på en måde, så de investorer,
der er investeret i markedet allerede nu,
vil få et højt afkast,” forklarer Leif Hasager.

Den russiske undtagelse
På grund af den aktuelle udvikling og de
mange nye tiltag er situationen i Rusland
faktisk så god en historie, at Formueplejes
investeringskomite helt ekstraordinært
har vedtaget, at russiske aktier i øjeblikket
er en rigtig god investering.
”Investeringskomiteens arbejde består
i at vurdere, om det er fordelagtigt at
investere i de brede aktivklasser som for
eksempel Emerging Markets-aktier eller ej.
Normalt går vi i investeringskomiteen ikke
ind og forholder os eksplicit til, om vi for
eksempel skal investere direkte i vietname
siske eller brasilianske aktier. I stedet føl
ger vi de største Emerging Markets-lande,
og hvis vi ser noget helt exceptionelt, har vi
mulighed for at gøre noget. I forhold til
Rusland er vi som en undtagelse nået til
den konklusion, at russiske aktier er virke
lig billige,” fortæller Leif Hasager.
Selvom komiteen længe har haft øjnene
mod det russiske aktiemarked, er interes
sen kun blevet større, siden Formuepleje
koncernen i 2013 købte den danske
kapitalforvalter Alfred Berg Danmark,
som efterfølgende har skiftet navn til
Absalon Capital. Med i købet fulgte nemlig
en dedikeret Rusland-portefølje – Absalon

Invest, afdeling Alfred Berg Rusland. Porte
føljen forvaltes af en manager i Skt. Peters
borg, der gennem selskabsanalyser afdæk
ker undervurderede virksomheder
indenfor de enkelte sektorer. Efter talrige
virksomhedsbesøg kender manageren det
russiske marked ud og ind, og derudover
investerer afdelingen i russiske aktier efter
en strategi, der primært er baseret på
erkendelsen, at aktiemarkedet påvirkes af
landets politiske og økonomiske situation.

Minimeret risiko
Derfor er det også vigtigt at være opmærk
som på, at selvom aktierne er billige, bety
der det ikke nødvendigvis, at de er gode.
Rusland kæmper stadig med dårlig presse,
korruption og politisk indblanden i er
hvervslivet, og derfor er der nogle ting,
man som investor bør holde sig for øje:
”Der er altid risiko forbundet med inve
stering, men i det store hele har portefølje
investorer ikke mistet penge på at inve
stere i Rusland. Der har været enkelt
stående negative begivenheder, men ingen
af dem har kunnet rykke ved de helt fan
tastiske afkast, man har kunnet få ved at
investere i Rusland. Sådan vil det givetvis
også være fremadrettet,” siger Leif Hasager
og tilføjer, at risikoen faktisk ikke er så
stor, som mange tror:
”Folk overvurderer risikoen, men den
skal selvfølgelig fjernes så vidt muligt. Man
skal ikke bare købe billige aktier i Rusland.
Man skal købe de aktier, som er billige, og
som er gode. Dem finder man ved at have
indgående kendskab til markedet, og det
har vores manager i Sankt Petersborg,”
slutter investeringsdirektøren.
Formue // 1. kvartal 2014
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Brevkasse
Formuepleje svarer gerne på aktionærernes 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 17.3.2014.

Spørg

Formuepleje

Brevkasseredaktør:
kommunikationschef
Søren Verup

Hvad med 20-procentsreglen?
Kan jeg placere mere end 20 procent af min pensionsopsparing i
et Formueplejeprodukt, nu hvor de tidligere børsnoterede aktier
er blevet omdannet til foreninger? S.P.F., Hedensted
SVAR: Ifølge § 12, stk. 14 i Bekendt
gørelse om puljepension og andre skat
tebegunstigede opsparingsformer mv.
må værdien af visse værdipapirer ud
stedt af en enkelt emittent ikke overstige
20 procent af kundens opsparing i
samme pengeinstitut placeret på kon
tantforrentede indlånskonti samt i sær
skilte depoter. Denne investorbeskyttelse
omfatter blandt andet både børnoterede
aktier og beviser i hedgeforeninger. Inve
stor kan derfor IKKE – i lighed med i dag
– placere mere end 20 procent af sin
pensionsopsparing i hver af Formuepleje
hedgeforeningerne Pareto, Safe, Epikur,
MERAFKAST FOR LIMITTELLUS
I FORHOLD TIL BENCHMARK
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at reglerne om anbringelse af midler i
særskilt depot er overholdt. I forbin
delse med migreringen af Formuepleje
selskaberne til foreninger skal investor
umiddelbart IKKE nedbringe sine be
holdninger, såfremt et eller flere af For
mueplejeselskaberne udgør mere end
20 procent af depotværdien.
Senior
formuerådgiver
Anders Kristensen

Hvor meget merafkast?
Jeg læste, at I for et års tid siden overlod al
jeres aktieinvestering til CPH Capital. Hvordan er det gået med merafkastet siden da?
S.Z., København

10

1/7 2012

Penta, Merkur og Fokus. Til gengæld bli
ver der mulighed for at placere mere
end 20 procent af sin pensionsopsparing
i andele i Formuepleje Optimum og
LimiTTellus, da de er omdannet til inve
steringsforeninger og derfor IKKE er
omfattet af 20 procentsbegrænsningen.
Nuværende investorer med pensions
midler i Formuepleje Fokus skal være
opmærksomme på, at værdierne i uno
terede Fokus A/S er udloddet til den
børsnoterede hedgeforening Fokus,
hvorved investeringen dermed er omfat
tet af 20 procentsbegrænsningen. Det er
investors pengeinstitut, som skal påse,

SVAR: Formuepleje købte CPH Capital ultimo
juni 2012. Siden da har CPH Capital haft ansva
ret for alle aktieinvesteringer i Formuepleje.
Det er gået rigtigt godt, og siden CPH Capital
overtog ansvaret, har aktieporteføljen givet et
merafkast på 10,1 procent i forhold til det
globale aktiemarked efter alle omkostninger.

Bundlinjen er, at det globale aktiemarked er
steget cirka 24 procent siden sommeren 2012
og frem til udgangen af december 2013. For
mueplejes aktieportefølje har leveret et afkast
på 34,1 procent. Det er dog Formuepleje, der i
sidste ende godkender alle aktieinvesterin
gerne og kalibrerer porteføljerne.

Senior
formuerådgiver
Henrik Iwersen

Hvor meget kan
I rådgive om?
I siger, at I er formuerådgivere.
Betyder det, at I også er kvalificerede til at
rådgive om andre investeringsprodukter
end Formueplejes egne?
R.W.R., Odense
SVAR: Alle senior formuerådgivere i
Formuepleje har mellem 10 og 30 års
erfaring med rådgivning om investering.
De har alle et højt uddannelsesniveau og er
ligeledes certificeret til rådgivning af både
grønne, gule og røde investeringsprodukter
– jævnfør Finanstilsynets
regler herfor. Derfor har de alle et solidt
fundament for at drøfte investeringer i
andre produkter end de produkter, som
Formuepleje forvalter.
Formueplejes investeringskomite
består af branchens mest erfarne investe
ringsdirektører. Komiteens erfaring går på
tværs af alle aktivklasser – ikke blot globale
aktier og danske realkreditobligationer,
som ellers kendetegner Formuepleje
foreningernes investeringer.

Investeringskomiteens viden om afkast
muligheder og risikostyring formidles
løbende til alle senior formuerådgivere.
Alle, som investerer mere end 5 millioner
kroner hos Formuepleje, tilbydes at blive
tilknyttet en af vores senior rådgivere.
Direktør, partner,
Henry Høeg

Investeringshorisont
for Fokus?
Jeg er lidt oppe i årene og vil gerne
investere i Formuepleje Fokus. Hvor lang
en investeringshorisont bør man have, for
at man kan være nogenlunde sikker på,
at man får et positivt afkast? P.J., Skjern
SVAR: Formuepleje Fokus investerer i dan
ske realkreditobligationer og gearer porteføl
jen cirka fire gange. Fokus tjener sit afkast
ved at låne billigt og placere pengene i obliga
tioner med en højere rente. Desuden forval
tes porteføljen aktivt i forhold til den forven
tede renteudvikling. Strategien betyder, at Fo
kus forventes at levere 4-5 procent i afkast i
2014. Udgangspunktet for investering i

værdipapirer er en investeringshorisont på
tre år eller mere, da det med høj sandsynlig
hed vil sikre dig et positivt afkast. Fokus har
givet et afkast på 11 procent i 2013, men
historiske afkast er ikke en garanti for frem
tidige afkast. Derfor vil jeg anbefale, at du
kontakter en af Formueplejes senior formuerådgivere for at afstemme risikoprofil og
afkastforventninger.
Kundedirektør, partner,
Claus Richardt Holm

Oftere
betaling af
resultathonorar
I indfører kvartalsvis afregning af
resultathonoraret på 10 procent.
I skriver, at det ikke betyder noget
som sådan. Det forstår jeg ikke.
Hvis jeg køber pr. 1.1. og kursen
stiger i 1. kvartal, så betaler jeg
resultathonorar. Men hvis kursen
de efterfølgende tre kvartaler
falder tilbage til kursniveauet den
1.1., så har jeg det år betalt resultathonorar efter den nye model,
som jeg ikke ville have gjort efter
den gamle model. Er det rimeligt?
K.J., Aarhus
SVAR: I det eksempel du beskriver
her, er det helt korrekt, at de nye
regler medfører betaling af resul
tathonorar i 1. kvartal, hvilket ikke
ville have været tilfældet efter de
gamle regler. De fleste af vores inve
storer har dog en væsentligt længere
tidshorisont end et år, og hvis man
betragter det over en flerårig peri
ode, vil effekten nærme sig nul.
Systemet med High Water Mark
betyder nemlig, at der først skal
betales resultathonorar, når indre
værdi er over det niveau, hvor der
sidst blev afregnet resultathonorar.
Det er dog vigtigt at understrege,
at den indre værdi ikke påvirkes af
den ændrede afregningspraksis.
Indre værdi er nemlig korrigeret for
eventuelt skyldigt resultathonorar,
og indre værdi vil derfor ikke ændre
sig på grund af afregning af resultat
honorar. Man kan således ikke spe
kulere i at sælge lige før afregning af
resultathonorar eller købe lige efter.
Senior
formuerådgiver
Søren Nielsen
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Markedsvurdering

Godt investeringsklima
fortsat intakt
Det seneste år har været ganske forrygende på især aktiemarkederne,
og selvom afkastene sandsynligvis ikke bliver lige så høje i 2014, er
der fortsat gode betingelser i form af udsigt til højere vækst og lav
inflation kombineret med lempelig pengepolitik fra centralbankerne.

Af Erik Bech, senior kapitalforvalter, Formuepleje // erik.bech@formuepleje.dk

Alle Formueplejeselskaberne har igen i det seneste kvar
tal opnået meget fornuftige afkast. Det skyldes kombina
tionen af både stigende aktiekurser og stigende obligati
onskurser. De globale aktier er steget de seneste måne
der i kølvandet af generelt bedre økonomiske nøgletal og
ganske fornuftige regnskaber fra selskaberne. Set over
kvartalet er de korte danske renter faldet en anelse,
mens de lange danske renter er steget lidt. Netop denne
udvikling med større forskel mellem de korte og lange
renter har obligationsbeholdningerne være positioneret
til, hvilket har været medvirkende til de relativt gode
afkast på obligationerne i selskaberne.
Set over hele 2013 har alle Formueplejeselskaber
også leveret ganske imponerende afkast med Formue
pleje Penta i top med et afkast på godt 37 procent. En
væsentlig bidragsyder har især været de positive vinde

3 OG 12 MÅNEDERS AFKAST, INDRE VÆRDI
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fra de globale aktier, og samtidig har der været en sær
deles vellykket aktie- og obligationsforvaltning. På aktie
siden har Formueplejes aktieforvaltere CPH Capital, haft
stor succes med at udvælge de rigtige aktier, hvilket
afspejler sig ved, at det rent aktiebaserede Formuepleje
LimiTTellus har leveret et fornuftigt merafkast i forhold
til aktiemarkedet generelt. Det samme er tilfældet på
obligationssiden, hvor det rent obligationsbaserede For
muepleje Fokus har givet et afkast på 11 procent i et år,
hvor danske obligationer generelt kun har givet et lille
positivt afkast.
Attraktivt investeringsklima
2014 ser umiddelbart også ud til at blive et interessant
investeringsår. Betingelserne ser i hvert fald ganske for
nuftige ud. De globale økonomier har fået det bedre og
bevæger sig fortsat langsomt fremad. Ifølge IMF er der
udsigt til, at den globale vækst vil stige fra 2,9 procent i
2013 til 3,6 procent i 2014. Samtidig vil inflationen fort
sat ligge på et meget lavt niveau. Kerneinflationen i både
Euroland og USA ligger historisk set meget lavt og
væsentligt under centralbankens målsætning om en
inflation tæt på 2 procent, som det fremgår af figuren på
næste side. Desuden er der lange udsigter til kraftige
stigninger i inflationen, hvilket blandt andet skyldes, at
der fortsat er mange ledige ressourcer i økonomierne.
Denne cocktail af lidt højere vækst og lav inflation har
historisk været en god forudsætning for at opnå gode
investeringsafkast.

Fortsat lempelige centralbanker
Den lave inflation er desuden medvirkende til, at især de
vestlige centralbanker med god samvittighed fortsat kan
føre en meget lempelig pengepolitik, der kan stimulere
økonomierne. Så selvom den amerikanske centralbank

begynder at drosle ned på sine månedlige opkøb af obli
gationer, vil den stadig købe mange obligationer hver
måned og derved understøtte økonomien. Desuden
vurderer vi, at der er stor sandsynlighed for, at den euro
pæiske centralbank vil komme med nye tiltag for at sætte
mere gang i den europæiske økonomi i løbet af de kom
mende måneder. Det skyldes dels, at den europæiske
kerneinflation nu i et par måneder har ligget under 1
procent, dels at den handelsvægtede eurokurs er steget
med knap 7 procent i løbet af det seneste år.
Det medfører en svækket konkurrenceevne for de euro
pæiske virksomheder, da deres priser stiger i forhold til
ikke-europæiske konkurrenter, og samtidig er den
stærke euro også medvirkende til at forstærke det ned
adgående pres på den europæiske inflation.
Som nævnt har især aktiemarkederne i 2013 klaret
sig ganske imponerende, og derved har de allerede taget
en del af glæderne på forskud. Derfor forventer vi ikke, at
2014 bliver helt på samme niveau som 2013, men vi for
venter trods alt et ganske fornuftigt aktieår med et afkast
på op imod 10 procent på globale aktier i udviklede
markeder.

KERNEINFLATION I USA OG EUROLAND
3,0
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Ekstra opmærksom på risici
Når der hersker ro på de finansielle markeder, er det
normalt et godt råd at være ekstra opmærksom, for når
mange investorer er positive, så har investorerne taget
risiko på bøgerne. Som altid forholder vi os til de forskel
lige risici på de finansielle markeder, men i øjeblikket
vurderer vi, at det er vigtigt at holde et ekstra vågent øje
med risici såsom genopblussen af den europæiske gæld
skrise, deflationsrisiko i Euroland, strukturelle proble
mer i Emerging Markets-landene, politisk uenighed i
USA, neddrosling af pengepolitiske stimulanser og andre
potentielle risici. Hvis vi vurderer, at det er relevant at
nedbringe noget af risikoen, har vi blandt andet mulig
hed for delvis afdækning af aktieeksponeringen.
En tilsvarende strategi blev også anvendt i 2013
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Fald i korte renter – stigning i lange renter
Det sidste kvartal i 2013 bød på relativt små udsving på
rentemarkederne, hvor den største forskydning var et
lille fald i de korte renter og en lille stigning i de lange
renter. Faldet i de korte renter skyldes primært, at den
europæiske centralbank lidt tidligere end forventet
sænkede sin styringsrente til 0,25 procent, fordi den
europæiske inflation er kommet for langt under det
ønskede niveau. Stigningen i de lange renter har været
drevet af stigninger i de lange amerikanske renter i
kølvandet af den amerikanske centralbanks beslutning
om at neddrosle sit månedlige opkøb af obligationer.
Obligationsbeholdningerne i Formueplejeselskaberne
har længe været positioneret til lavere korte renter og
samtidig været afdækket mod stigninger i de lange ren
ter. Derfor har udviklingen på obligationsmarkederne i
4. kvartal også passet som fod i hose. Ved indgangen til
2014 er obligationsbeholdningen fortsat positioneret til,
at den europæiske centralbank holder de korte renter
lave i lang tid, men samtidig er risikoen mod stigninger
i de lange renter fjernet, da centralbankernes aggressive
pengepolitik på sigt øger risikoen for højere inflation.

obligationsbeholdningen investeret i de gamle rentetil
pasningsobligationer, og investorerne har derfor profite
ret af denne udvikling.
I 2014 holder Formuepleje igen et vågent øje med den
lovmæssige udvikling, som kan få betydning for dansk
realkredit. Udmeldinger fra den europæiske bankmyn
dighed EBA og EU-kommissionen kan få betydning for
hvor stor en andel, danske pengeinstitutter må have
investeret i danske realkreditobligationer, hvilket kan få
indvirkning på kurserne, hvis efterspørgslen bliver større
eller mindre. Som i 2013 vil vi navigere bedst muligt
igennem disse lovgivningsmæssige konsekvenser.

Fokus på lovgivning
En anden væsentlig begivenhed var erhvervs- og vækst
minister Henrik Sass Larsens forslag til fremtidssikring
af dansk realkredit. Forslaget går i sin enkelthed ud
på at sikre, at der altid vil være investorer til danske ren
tetilpasningsobligationer, og at der vil være en grænse
for, hvor meget renten kan stige i forbindelse med
refinansiering af disse lån. Investorerne har reageret
på forslaget ved at hamstre de gamle rentetilpasningsobligationer, og derved presset renten længere ned.
I Formueplejeselskaberne er cirka halvdelen af

Svækket dollar
På valutafronten har den amerikanske dollar fortsat
sin svækkelse på trods af bedring i den amerikanske
økonomi. Bevægelsen skyldes i høj grad, at euroen og
derved danske kroner er blevet styrket, hvilket skal ses
på baggrund af forskelle i centralbankernes økonomiske
politik. Den amerikanske centralbank pumper fortsat
masser af penge ud hver måned, så den samlede balance
vokser stadig kraftigt. Modsat falder den europæiske
centralbanks balance, fordi de europæiske banker i stor
stil betaler lån tilbage til centralbanken.
Formuepleje forventer fortsat, at dollaren vil få et
stærkt comeback i 2014, hvor den amerikanske central
bank langsomt vil drosle ned på sine stimulanser, mens
den europæiske centralbank vil blive tvunget til yder
ligere tiltag for at dæmme op for den faldende inflation.
Samtidig forventer vi en markant højere vækst i USA
end i Euroland. Dollareksponeringen i Formuepleje
selskaberne er derfor ikke afdækket i øjeblikket, så
en højere dollarkurs vil være positivt for afkastet.

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS STYRINGSRENTE

UDVIKLING I KURSEN PÅ AMERIKANSKE DOLLAR
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Ovenstående figur viser Formueplejes samlede investeringsmandats
valutaeksponering.

Formueplejes obl. portefølje
Nordea obl. indeks, varighed 2,5
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Indekserede værdier, 1. januar 2013 = 100. Som sammenligningsgrundlag er
anvendt Nordeas obligationsindeks med rentefølsomhed på 2,5. I 2013 har
rentefølsomheden i Formueplejeselskaberne i gennemsnit været cirka 1,75.
Nøgletal pr. 30.12.2013
Formuepleje
Rentefølsomhed
Konveksitet

Nordea indeks
rentefølsomhed 2,5

2,10

2,50

-1,22

-0,52

Rentefølsomhed er udtryk for, hvor meget kursen vil ændre sig ved en renteændring på 1 procentpoint, og er samtidig et udtryk for, hvornår man i gennemsnit kan forvente at få det investerede beløb tilbage. Konveksitet er et udtryk for, hvor meget rentefølsomheden ændrer sig ved en renteændring på
1procentpoint. Ved en rentestigning på 1procentpoint vil rentefølsomheden
stige fra 2,1 til 3,32 (+1,22). 					
						
Forventninger kommende 12 mdr. 		
30.12.13
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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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5,43

5,70

6,00

GBP

8,99

9,10

9,25

JPY*

5,15

5,00

5,00

* Kursen på JPY er skaleret med 100. Kurserne er i forhold til danske kroner
EUR-euro; CHF-schweizerfranc; USD-amerikanske dollar; GBP-britisk pund;
JPY-japanske yen						
							
			 		

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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Markedsvurdering: Aktier

Flot afslutning på et godt aktieår
Fjerde kvartal var kendetegnet ved fremgang på aktie
markederne kun afbrudt af mindre tilbagefald i starten
af oktober og november. Samlet set oplevede Formueple
jeselskabernes aktieportefølje en fremgang på 7 procent
før omkostninger, svarende til et merafkast på 0,8 pro
centpoint. Fremgangen skyldes i høj grad eksponeringen
i amerikansk Finans, overvægt i Industri samt markant
undervægt i forsynings- og materialeselskaber.

Ben Bernanke stjal igen overskrifterne
Forhandlinger omkring det amerikanske budget og for
længelse af det amerikanske gældsloft var de altover
skyggende temaer i starten af fjerde kvartal. Efter en kort
periode med tvungen orlov for en lang række statsan
satte lykkedes det for de amerikanske politikere at nå
til enighed om forlængelse af den endelige budgetved
tagelse for 2014 til januar. Det samme skete med gælds
loftet, hvor gældsgrænsen blev justeret således, at
der i februar 2014 endnu en gang skal tages hånd om
problemstillingen.
Mod slutningen af fjerde kvartal var chefen for den
amerikanske centralbank Ben Bernanke endnu en gang i
fokus. Ved centralbankens møde i december blev det
besluttet at påbegynde den skalering af de månedlige
obligationsopkøb, som blev signaleret allerede tilbage i
maj. Retorikken i forbindelse med denne annoncering
var ikke overraskende meget understøttende for central
bankens mulighed for at gribe ind fremadrettet, hvis
dette skulle blive nødvendigt. Meldingen var, at det alene
er den økonomiske udvikling, der dikterer hastigheden,
hvormed obligationsopkøbene skal reduceres. I Formue
plejes optik er den seneste melding fra den amerikanske
centralbank positivt for aktierne
Det vil i højere grad end tidligere være op til selska
berne at generere indtjening i bestræbelserne på at kon
vertere disse til aktiekursstigninger. Som Formuepleje
har argumenteret for gennem 2013, er selskaberne

S&P 500, EST. P/E

således i væsentlig højere grad afhængig af omsætnings
vækst – også fordi effekten af de omkostningstilpasnin
ger og restruktureringer, der gennem de seneste mange
kvartaler har været den primære drivkraft i indtjeningen,
må forventes at være begrænsede fremadrettet.
Året indledes med politik og regnskaber
Indledningen til 2014 vil blive påvirket af de endelige
forhandlinger omkring det amerikanske budget og gælds
loft. Det ventes dog ikke at tiltrække sig samme mængde
af opmærksomhed som i oktober, idet man har mødt hin
anden på nogle af de væsentligste budgetpunkter sam
tidig med, at den negative vælgeropfattelse, republika
nerne pådrog sig tilbage i oktober, sidder i baghovedet.
Selskaberne formåede i 2013 generelt i højere grad at
hente indtjeningen gennem omsætningsvækst. Specielt i
løbet af andet halvår af 2013 har vi set en omsætnings
fremgang, som vi forventer, vil forsætte ind i 2014.
Derfor vil vi også i 2014 specielt kigge ind til omsætnin
gen, fordi, vi mener, det er her, de fremtidige aktiekurs
stigninger ligger.
2014 kan blive et fornuftigt aktieår
Som det fremgår af artiklen på side 24, skal aktiefrem
gangen i 2013 i vid udstrækning findes i forventningen
omkring en fremtidig forbedring i selskabernes indtje
ning. Det betyder med andre ord, at man har været villig
til at prise aktier højere – ikke kun i USA, men i de fleste
udviklede økonomier. Vi forventer ikke, at denne udvik
ling kan gentage sig i 2014, simpelthen fordi prissætnin
gen i 2013 blev løftet til et niveau, der har været kende
tegnende for aktier over en længere horisont.
Formuepleje forventer, at aktiekursstigningerne i
2014 primært kommer som følge af indtjeningsforbed
ringer i selskaberne. På denne baggrund forventes det,
at globale aktier i udviklede markeder i 2014 vil kunne
generere et afkast på op imod 10 procent.

20

16

Gennemsnit 3 år:
13,80
Gennemsnit: 13,47

12

8
2002

2004

2006

2008
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2012

2014

Kilde: Bloomberg, Formuepleje		
Note: E
 st. P/E angiver den nuværende indeksværdi sat i forhold til indtjeningen de kommende 12 mdr.
Est. P/E er således et mål for hvor dyrt aktiemarkedet er målt på indtjeningen							
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Aktier
SEKTORFORDELING ULTIMO DECEMBER
Formuepleje

MSCI World inkl. udbytte

Finans
Cyklisk forbrug
IT
Stabilt forbrug
Industri
Energi
Medicinal
Materialer
Forsyning
Telekom
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AFKAST FRA ÅRETS START (INDEKSERET, DKK)
Procent
30

Formueplejes aktieportefølje

MSCI World inkl. udbytte
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30/9/2013

31/12/2013

NØGLETAL pr. 30.12.2013
P/E 2014E
Kurs/indre værdi
Standard afvigelse p.a.

Formuepleje

MSCI World

13,2

14,9

2,3

2,1

12,0

12,9

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.*

Sberbank blev grundlagt i
1841 og er Ruslands største
bank med over 285.000 ansatte. Sammenlignet med de
europæiske selskaber figurerer Sberbank som den tredje
største. Sberbank har hovedkontor i Moskva og tilbyder
gennem sine over 20.000 filialer traditionelle bank
services som opsparing, udlån og investering.

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.

US Bancorp er et amerikansk
holdingselskab inden for finan
sielle services. US Bancorp er moderselskab for U.S.
Bank National Association, der er den femte-største
bank i USA med over 360 milliarder dollar i aktiver og
den fjerdestørste bank målt på filialer. Selskabet har
64.000 ansatte og tilbyder regionale bankservices til for
brugere og virksomheder samt formueforvaltning.

Selskabet er et statsejet
olieselskab, der blev stiftet
i 2002 i Kasakhstan. Sel
skabet efterforsker, producerer og transporterer olie og
gas fra både onshore- og offshore-felter. KazMunayGas
operer to raffinaderier i Kasakhstan: Pavlodar og Atyrau.

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 me
dier kategoriserer American Express-brandet som
blandt de mest værdifulde i verden.

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
kontor 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.

Samsung Electronics blev
grundlagt i 1969 i den syd
koreanske by Suwon og er
– målt på omsætning – et af verdens største selskaber
inden for elektronik og IT med 188.000 ansatte i 50
lande. Virksomheden er en del af det sydkoreanske Sam
sung-konglomerat. Blandt Samsungs produkter er flad
skærms-tv, mobiltelefoner, hårde hvidevarer og meget
mere. Virksomheden er nr. 1 i verden inden for LCD- og
LED-skærme, hukommelseschips og mobiltelefoner.
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.
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Formueplejeforeningerne på tværs
Sammenligning af de vigtigste karakteristika for de enkelte Formueplejeforeninger,
opgjort pr. 8. januar 2014.
Klassiske HEDGEFORENINGER
Note

Optimum

INVESTERINGS- OG HEDGEFORENINGER

Pareto

Safe

Epikur

Penta

Merkur

30%

55%

70%

85%

100%

65%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-12,5%

LimiTTellus

Fokus

> FT World

2xNYK.
obl. indeks

VAREDEKLARATION
Afkastmål, 5 år
1)

Risikoramme
Maksimalt kurstab 3 år

-

-

Investeringsunivers

Danske obligationer
Globale aktier

Danske obl.
Globale aktier
Formueplejeforeninger

100%
globale aktier

100% danske
obligationer

Investeringsstrategi

Tangentporteføljeteori

Fund of funds

100% aktier
Optionssikring

Rentearbitrage

AKTIVER
Millioner kroner
Samlet portefølje

476

2.243

10.638

6.166

10.289

453

597

2.002

Andel af balance
Obligationer (inkl. kontanter)

68%

67%

70%

74%

73%

2%

-

100%

Aktier

32%

33%

30%

26%

27%

98%

100%

-

Obligationer (inkl. kontanter)

68%

130%

204%

299%

343%

2%

-

482%

Aktier

32%

65%

87%

106%

128%

98%

100%

-

Andel af egenkapital

PASSIVER
Millioner kroner
Egenkapital

476

1.147

3.625

1.504

2.161

452

597

415

Lånekapital

-

1.097

7.013

4.662

8.125

-

-

1.587

Procent
Egenkapital (solvens)

100%

51%

34%

24%

21%

100%

100%

21%

Lånekapital

-

49%

66%

76%

79%

-

-

79%

Gearing

-

1,0

1,9

3,1

3,8

-

-

3,8

DIVERSE
2)

Omkostninger
Resultathonorar

3)

10%

10%

10%

0%

0%

Fast honorar, % af egenkapital

0,55%

1,35%

1,75%

2,00%

2,25%

Omkostninger, % af balance

0,81%

0,64%

0,56%

0,54%

0,52%

0%
0%*
0,37%

0%

10%

0,80%

1,60%

1,04%

0,43%

Øvrige oplysninger
Noteret på NASDAQ OMX
Startår

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2006

1999

1988

1991

1994

1998

2005

2009

1) Opgjort med 95 procents 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) Administrationsomkostninger/gennemsnit af aktiver primo og ultimo. Kilde: Seneste årsrapporter.
*Der betales intet honorar af beholdningen af investeringsbeviser i andre Formueplejeforeninger. Der betales 1 procent af beholdningen
af øvrige aktier og 0,35 procent af obligationer.
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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
nødvendige og helt friske information om
alle de selskaber eller foreninger, du har
investeret i hos os. Dagligt bliver alle kurser
og stamoplysninger opdateret og nye nøgletal beregnet.
Abonnér på nyhedsbrev
På siden har du også adgang til nyhedsartikler og informationer om Formuepleje
og oversigt over informationsmøder i den
nære fremtid. Tilmeld dig også vores
nyhedsbrev på mail, så du altid er på
omgangshøjde med dine investeringer.

På tværs
Informationerne er opdelt i to niveauer.
Det ene niveau giver mulighed for at orientere dig på tværs af Formueplejes 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 klikke på foreningens navn i den orange boks øverst til højre
på forsiden. Dermed får du adgang til information om foreningen.
Også på tryk
Du har også mulighed for at få udvalgt
information om de foreninger, der interesserer dig, tilsendt med posten. Kontakt i så
fald vores sekretariat, så printer og sender
vi gerne al den information, du ønsker.

Genvej til
information om
selskaberne
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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:
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.

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

Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Møderne afholdes på vores kontorer i Aarhus
og Hellerup.
Tirsdag den 07. januar kl. 16.00

• Sådan investerer vi

FOR MU E PL E J E

TID OG STED

Fredag den 10. januar kl. 12.00
Tirsdag den 21. januar kl. 16.00
Fredag den 24. januar kl. 12.00
Tirsdag den 04. februar kl. 16.00
Fredag den 07. februar kl. 12.00
Tirsdag den 18. februar kl. 16.00
Fredag den 21. februar kl. 12.00
Tirsdag den 04. marts

kl. 16.00

Fredag den 07. marts

kl. 12.00

Tirsdag den 18. marts

kl. 16.00

Fredag den 21. marts

kl. 12.00

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

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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