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L ed er

2010 var et godt år
for Formueplejeselskaberne
Afkastet
Her ved indgangen til 2011 er det tid til at se tilbage på 2010. I Formueplejeselskaberne var
2010 et år, hvor afkastet målt på børskurserne blev på 15% i det ugearede selskab Optimum
og mellem 23% og 34% i de gearede selskaber. Afkast, der må betegnes som værende
meget tilfredsstillende også set i lyset af, at de globale aktier steg med 18%, mens obligationsindekset steg med 5%.
Risikoen reduceret
Men der er også sket andre ændringer for Formueplejeselskaberne i løbet af 2010. I de
selskaber, som anvender lånefinansiering, har vi nu forladt schweizerfranc som lånevaluta.
Denne valuta er nu blevet så svingede i kurs, at den rentebesparelse, man opnår, ikke
længere kan retfærdiggøre risikoen. Hvis man regner på de sidste 20 års kursudsving på
de markeder, hvor Formueplejeselskaberne bevæger sig, ja, så er ”Worst case” (lig med de
største tab) reduceret med ca. 40% ved ikke længere at bruge schweizerfranc som lånevaluta
– og det vel at mærke uden, at afkastpotentialet er ændret.
Permanent indløsningsret
Og så blev 2010 året, hvor selskabernes aktionærer fik en permanent indløsningsret, der kort

”Som aktionær kan
man altid sælge
sine aktier tilbage
til selskabet til en
kurs meget tæt på
indre værdi”

sagt betyder, at man som aktionær altid kan sælge sine aktier tilbage til selskabet til en kurs
meget tæt på indre værdi og med en stort set ubegrænset likviditet. Denne indløsningsret er
indskrevet i selskabernes vedtægter og er derfor en permanent ret.
Udsigterne for 2011
Det er nu ca. to og et halvt år siden, at finanskrisen med krakket i Lehmann Brothers for
alvor brød ud. Tingene er nu langsomt ved at normalisere sig igen med udsigt til vækst og en
moderat inflation, som står i modsætning til de sidste par års profetier om deflation og negativ vækst. Der er dog stadig meget store udfordringer for den globale økonomi med store
ubalancer og statsgæld som følge af de store underskud på de offentlige budgetter.
For Formueplejeselskabernes aktionærer forventer jeg, at 2011 også vil resultere i et tilfredsstillende positivt afkast. Denne forventning baserer sig på, at på trods af de store udfor
dringer verdensøkonomien stadig står overfor, så forventer jeg, at aktiekurserne vil fortsætte
med at stige i 2011, og at der fortsat vil være penge at tjene på at optage billige eurolån og
placere dem i danske realkreditobligationer.

Esben Vibe, direktør, Formueplejeselskaberne
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+34%

Penta
+32%

LimiTTellus
+29%

Safe
+27%
Epikur
+25%

Pareto
+22%

Optimum
+15%

Globus
+12%
Fokus
+11%

Resultater

2010

26% kunne aktionærerne i Formueplejeselskaberne
i gennemsnit lægge til børskurserne i det forløbne år.
2010 blev et godt år for aktionærerne i Formueplejeselskaberne, der oplevede stigninger i børskurserne på mellem

Indre værdier og børskurser 2010

14,7% og 34,2%. Eller i gennemsnit 26,3% på tværs af de
syv børsnoterede selskaber. Også målt på indre værdier kom
Formueplejeselskaberne pænt ud af 2010 med et gennemsnitligt afkast på 16,7%. Til sammenligning steg Nykredits
danske obligationsindeks 5,2% og det globale aktieindeks
FT World 18,1%.

Indre værdi
Optimum

9,3%

Børskurs
14,7%

Pareto

13,8%

22,4%

Safe

17,3%

26,5%

Epikur

17,4%

25,4%

Penta

20,3%

31,9%

Store forskelle

Merkur

24,3%

34,2%

Lavrisiko-selskabet Formuepleje Optimum skabte et afkast

LimiTTellus

20,2%

29,1%

eller en udvikling i indre værdi på 9,3%, mens børskursen

Fokus

11,0%

-

steg 14,7%. I den anden ende af afkastskalaen skabte fund-

Globus*

11,7%

-

Gennemsnit

16,7%

26,3%

of-funds selskabet Formuepleje Merkur et afkast på 24,3%,
mens børskursen steg 34,2%. De syv børsnoterede Formueplejeselskaber har regnskabsår fra 1/7-30/6 og aflægger
halvårsrapporter den 24. februar 2011.

*) G
 lobus startede sine investeringsaktiviteter 1/7 2010
og er ikke indregnet i gennemsnittet.
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F o rmuep l ejedage

Formueplejedage – forår 2011
Reservér allerede nu en dato i kalenderen. Forårets Formuepleje-

Hellerup

dage er fastlagt. Traditionen tro afholder vi Formueplejedage forår

Mandag den 28. marts

og efterår i Århus, Hellerup og Trekantområdet. Vi starter som sæd-

Tirsdag den 29. marts

vanligt sidst på eftermiddagen og afslutter med middag.
Trekantområdet
På Formueplejedagene kan De høre om udviklingen i Formuepleje-

Tirsdag den 5. april

selskaberne, om Formueplejes aktuelle vurdering af de finansielle
markeder – alt sammen krydret med dagsaktuelle emner om inve-

Århus

stering, finans- og privatøkonomi.

Onsdag den 6. april
Torsdag den 7. april

Alle navnenoterede aktionærer modtager en indbydelse til forårets
Formueplejedage med posten ultimo februar.
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”Som det ser ud lige nu, er
det svært at forestille sig
et bedre investeringsmiljø
end det nuværende”
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10 bud på 2011
Traditionen tro – for syvende år i træk – vover jeg endnu
engang pelsen, med 10 bud på finansmarkederne.

af Søren Astrup, direktør, formueforvaltning, Formuepleje A/S

Sådan lyder mine 10 bud på 2011:

rigtig rart. For et år siden var det meste nem-

1) 	Væksten igen over 4% globalt

lig ”lige tilpas” med historisk lave renter, in-

2) Toneangivende rente stiger

gen inflation og masser af stimuli fra regerin-

3) FED sætter renten op i 2011

ger og centralbanker. Derfor blev det rigtig

4)	USD styrkes over for DKK

rart at være investor i 2010, hvadenten man

5) Aktier outperformer obligationer – stort

var aktie- eller obligationsejer.

6)	Undgå statsobligationer!

Scenariet i 2011 vil minde meget om

7)	Europæiske aktier stiger mindst 15%

2010. Dog med den forskel, at i 2011 ”kom-

8)	Kraftig aktiekorrektion på Emerging

mer bjørnene” hjem som i Guldlok-eventyret.

Markets
9)	Råvarer fortsætter op, men guldprisen 		
kollapser
10) Eurokrisen bliver værre – meget værre

Det vil skabe ravage på statsobligationsmarkederne og midlertidig uro på aktiemarkederne. Som det ser ud lige nu, er det dog
svært at forestille sig et bedre investeringsmiljø end det nuværende – alt er igen lige

På ca. samme tid sidste år var min påstand,

tilpas – især hvis man er aktieejer.

at scenariet for mange investorer i 2010

Vi har pæn vækst, nærmest 0-renter, høj

ville blive et ”Guldlok”-scenarie. Nærmere

indtjening og solide balancer. Læg dertil

bestemt et scenarie som i eventyret om

ingen inflation og centralbanker, som lader

Guldlok, der til sidst finder stolen, der hver-

”seddelpressen køre og køre”. Derfor ser det

ken er stor eller for lille, grøden, der hverken

virkelig godt ud ved indgangen til 2011, og

er for varm eller for kold, og sengen som

således opløftet følger her for syvende år i

endelig er lige tilpas, og hvori man ligger

træk mine 10 bud på det kommende år.
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1

Væksten igen over
4% globalt

det offentlige. Med andre ord – at opsvinget bliver selv
bærende. Et tema, som naturligvis kan presse renterne op,
er fokuseringen på statsgæld og nyudstedelser statsobliga
tioner. Såfremt der blot bliver antydningen af problemer med
efterspørgslen af statsgælden, kan det give et opadgående

Væksten i 2011 bliver dog lavere end 2010, som ser ud til

pres på renterne. Omvendt bør ECB og FED kunne sikre, at

at lande på 4,8% globalt. Årsagen til den lidt svagere vækst

det ikke bliver tilfældet. Derudover bør den høje arbejdsløs-

er primært, at de etablerede økonomier med USA og EU

hed, lave inflation og de lave centralbankrenter være med til

kører i slæbegear samtidig med at væksten i Emerging

at begrænse stigningspotentialet i de længere renter. Sam-

Markets (primært Asien og Latinamerika) vil aftage i forhold

menlagt er det for de fleste derfor svært at se, hvordan den

til 2010. Kina vil også i 2011 være en vigtig bidragyder til

toneangivende 10-årige rente skal komme markant over det

at sikre en høj global vækst. Kinas bidrag til den globale

nuværende niveau. Men pilen peger svagt op, og når central-

vækst vil sandsynligvis lande på ca. 1%-point (25% af den

bankerne med FED i spidsen i 2. halvår begynder at tænke

globale vækst). Udfordringen for kineserne er, at de er nødt

på opstramning af pengepolitikken, kan det gå hurtigt.

til at stramme pengepolitikken og kreditgivningen ganske
meget, for at undgå inflation og overophedning på f.eks.
ejendomsmarkedet. Den forventede kinesiske kreditstramning, kan derfor også blive en stor udfordring for ”Vesten”,
hvis der strammes enten for meget eller for lidt.
I Tyskland, som tegner sig for mere end en fjerdedel af

3

FED sætter
renten op i 2011

EU’s BNP, går det sådan set ganske udmærket, på trods af
lurende gældskriser i EU og kommende spareplaner. Sam

Ved indgangen til 2010 talte alle økonomer om exit-strate-

tidig har det tyske arbejdsmarked vist styrke på det sidste.

gier hos centralbankerne i USA og EU. Dette emne fylder

Som det ser ud p.t., har den tyske vækst ikke haft det bedre

ikke meget p.t. Langt de fleste økonomer, spår at FED ikke

siden 1991 ved genforeningen. For amerikansk økonomi

rører ved renten i 2011. Således spår 52 ud af 64 økonomer

gælder det, at skattelettelser og den aktivistiske centralbank

iflg. Bloomberg (ca. 81%), at styringsrenten ved udgangen

med sine kvantitative lempelser nok skal hjælpe økonomien

af 2011 er uforandret på 0,25%. Markedet priser også kun

på vej i 2011. Udfordringen er, at jobskabelsen i USA ikke

ringe sandsynlighed for rentestigninger ind. Der er således

kommer i gang trods de massive stimuli til økonomien.

kun ca. 30% sandsynlighed for, at FED hæver renten iflg.

Samtidig ”leger” amerikanerne muligvis med grænsen for

FED Fund Futures markedet.

USA’s økonomiske formåen, idet statsgælden tegner til at

Jeg holder denne gang med mindretallet, og buddet herfra

sætte nye rekorder, alt i mens den amerikanske centralbank

lyder, at FED for første gang i 5 år hæver renten. Lige nu kan

pumper sin balance op til hidtil uset størrelse ved køb af

det være svært at se, at ingredienserne til renteforhøjelser i

stats- og boligobligationer. En potentiel statsgældskrise lurer

USA er tilstede. Men det kan de hurtigt komme i 2011 –

derfor i USA og kan snildt skræmme markederne i 2011.

senest når det endelige bevis på faldende arbejdsløshed ses.
De sidste par måneder har politikerne i EU og USA oven i
købet sendt vidt forskellige signaler til markedet. Mens man

2

Toneangivende
rente stiger

i Euroland mener, at høj arbejdsløshed og lav vækst åbenbart er et nødvendigt onde i lyset af statsgældskriserne i
PIIGS-landene (Portugal, Italien, Irland, Grækenland og
Spanien), så har politikerne i USA den opfattelse, at meget
af stigningen i arbejdsløsheden er cyklisk og dermed kan af-

De seneste par måneder har budt på rentestigninger i de

08

hjælpes ved vedholdende ekspansiv penge- og finanspolitik.

toneangivende renter verden over. Således er den danske

Netop de vedholdende stimuli vil betyde, at amerikanerne

10-årige rente steget med knap 1%-point fra bunden i okto-

får knækket arbejdsløshedskurven i 2011, således at

ber 2010. Stigningerne er kommet noget hurtigere end for-

arbejdsløshedsprocenten falder fra ca. 10% til omkring 8%

ventet, men der bør være mere tilbage inden 2011 er forbi

ved udgangen af 2011. Så på trods af at FED’s kvantitative

– dog ikke voldsomt meget. I starten af 2011 er forventnin-

lempelser kører frem til juni 2011 eller længere, og på trods

gen nærmere, at renterne vil danse lidt rundt på stedet – om

af at de vil være meget forsigtige med at hæve renten - af

muligt med svagt faldende renter i årets start. Det skyldes

frygt for at kvæle et opsving som aldrig rigtigt er kommet i

primært, at vi endnu mangler bevis for, at de massive stimuli

gang – så vil de være mindst lige så aggressive med at

via penge- og finanspolitik har virket, og at den private

stramme op hurtigt, når det bliver nødvendigt. Det bliver

sektor stille og roligt vil være i stand til at tage mere over fra

det sidst i 2011.
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Det oplagte valg er
aktiemarkedet, hvor risikopræmien
lige nu er ganske høj

Når alt dette er sagt, er buddet herfra, at USD også vil styr-

4

kes i 2011. Mere præcist forventes det, at USD ligger kom-

Dollaren styrkes

fortabelt over 6,00 DKK, godt hjulpet på vej af fornuftig
vækst i USA, hvor FED hurtigt vil rasle med rentesablen,
kombineret med en valutaunion i Euroland, som præges af
krise og uenighed. Som i 2010 forventes det også, at USD-

Der er ikke noget nyt i, at der kan argumenteres for, at USD

styrkelse over for EUR og DKK vil gå hånd i hånd med en

skal svækkes betydeligt, når man betragter statsfinanserne,

USD, der svækkes overfor bl.a. den kinesiske valuta (CNY).

betalingsbalanceunderskuddet og FED’s brug af seddelpressen den seneste tid. Omvendt har 2010 lært os, at budgetog gældsproblemer er langsigtede udfordringer, som i det
nuværende marked kan være en risiko for mange valutaer.
De samme argumenter for en svag USD kan derfor bruges til
at påstå, at EUR, GBP og JPY bør svækkes betydeligt, mens

5

Aktier outperformer
obligationer - stort

CHF og SEK og NOK ser sunde og stærke ud.
At kineserne løbende annoncerer, at de vil nedbringe

Hvad har ændret sig siden sidste år, når man skal sammen-

andelen af amerikanske statsobligationer, er også en faktor,

ligne det forventede afkast på aktier og obligationer? Det

som kan puste til frygten om dollar-fald. Og USD’s andel af

hurtige svar er, at både renten og aktievalueringen er

verdens valutareserver er da også faldet – men kun ganske

lavere. Derfor bør det også være nemt at konstatere, at der

ganske lidt, ifølge data fra IMF og Bloomberg. Således er

skal mange aktier i porteføljen, da der er lagt op til et pænt

den relative USD-andel de seneste 5 år faldet fra 65% til

merafkast på aktier i 2011.

62%, mens den relative EUR andel er steget fra 25% til

Og der er mere endnu. De lave renter får forventeligt

26%. I en verden, hvor de globale valutareserver er steget

flertallet af investorerne til at kigge sig om efter fornuftige

med knap 3.000 mia. USD de seneste 3 år, hvoraf alene ki-

og likvide alternativer, hvor der kan opnås en høj risikopræ-

nesernes reserver er fordoblet til ca. 2.700 mia. USD, er der

mie. Det oplagte valg er aktiemarkedet, hvor risikopræmien

altså tale om, at de absolutte reserver, som holdes i USD, er

lige nu er ganske høj. I 2011 er det derfor oplagt, at vi ser

steget betydeligt. Bottomline er: Ingen over og ingen ved

en bevægelse ud af obligationer og over i aktiemarkedet

siden af USA som global reservevaluta. Der kommer til at gå

blandt investorerne. Under krisen har særligt de store virk-

mange år, inden verden finder et ægte alternativ til ”The

somheder slanket deres balancer og ophobet store behold-

Greenback” som verdens vigtigste valuta.

ninger af kontanter som beredskab mod en banksektor i
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panik. Virksomhederne tror igen på fremtiden, og kontantbeløbene er nu så store, at det direkte belaster egenkapitalforrentningen. Derfor skal kontanterne på arbejde, og de vil

7

Europæiske aktier
stiger mindst 15%

blive brugt til udbytter, tilbagekøb af egne aktier, investeringer samt fusioner og opkøb etc.

Hvor 2010 kunne byde på høje vækstrater i indtjeningen i

Hvor gearing har været et fyord de seneste 3 år, er det

niveauet 35-40% for selskaberne i EU og USA, bliver det et

også sandsynligt, at vi de kommende år kommer til at se en

anderledes ydmygt niveau i 2011. Men selv et lavere niveau

decideret ”gearingsbølge” blandt de store velkonsoliderede

bør ikke skræmme investorerne. Vurderingen herfra lyder, at

virksomheder. En højere gearing i virksomhederne kan give

indtjeningsvæksten for store europæiske selskaber vil lande

en højere egenkapitalforrentning, som igen kan løfte værdi-

i omegnen af 15% i 2011 – i sig selv fornuftigt. For USA

ansættelsen og kompensere for, at indtjeningsvæksten sand-

forventes en lidt lavere vækst på ca. 11-12%. I det hele

synligvis bliver lavere end 2010’s 35%+.

taget fremstår europæiske aktier som de billigste målt på

Alt i alt ser det fornuftigt ud for aktier, der vil outperforme

gængse nøgletal, når man kigger på aktiemarkederne i de

både gængse statsobligationer, men også virksomheds- og

større regioner i verden. Dette gælder også, når der ”renses”

realkreditobligationer stort i 2011.

for den stadig problematiske banksektor.
Europæiske aktier handler til en P/E 2011 på ca. 10,5.

6

Det er min forventning, at vi i 2011 kommer til at se en

Undgå statsobligationer!

såkaldt multipel-ekspansion, hvor prisfastsættelsen gradvis
nærmer sig et højere (og mere fair) niveau. Derfor lyder buddet, at P/E-tallet nærmere bør hedde ca. 12,5 ved årets
udgang. Såfremt indtjeningen ikke skuffer fælt i løbet af

Som tidligere beskrevet skal renterne stige svagt i 2011.

året, skal det derfor udmønte sig i kursstigninger på små

Uanset om vi kommer til at se en stejlere rentekurve, hvor de

20% i løbet af året. Spørger man 13 af verdens største

korte renter forbliver lave, og de længere renter stiger eller

investeringsbanker om afkastpotentialet for europæiske

falder, så bliver 2011 året, hvor næsten alt bliver bedre end

aktier i 2011, er svaret også – og ikke overraskende - at de

statsobligationer. Dermed skal det ikke udelukkes, at man

skal stige. Mere præcist skal europæiske aktier gennemsnit-

kan foretage nogle ”spændende” handler i europæiske stats-

ligt stige 12% i 2011. Dette spænder fra, at italienske Uni-

obligationer i takt med, at dramaet om statsgældskrisen i EU

Credit mener, at aktier skal stige beskedne 2% til, at Gold-

til- og aftager i styrke.

man Sachs synes tallet skal hedde 20%. Nogle vil muligvis

Det klogeste i året som helhed vil dog være at ”under-

undre sig over, hvordan så ”flotte” aktiekursstigninger kan

vægte” statsobligationerne inkl. de amerikanske. For danske

hænge sammen med, at de europæiske økonomiers vækst-

investorer bør afkastet derimod hentes i realkreditmarkedet,

tempo er lavt pga. spareplaner og krisestemning? Svaret er

ligesom virksomhedsobligationer og puljer med virksom-

todelt:

hedslån stadig kan være interessante. Selvom merrenten på
virksomhedsobligationer i forhold til statsobligationer efter-

1) En meget væsentlig del af de store europæiske virksom-

hånden er kommet ganske langt ind, kan der stadig være

heders indtjening hentes udenfor EU, og her bidrager

et potentiale. Udfordringen bliver endnu engang, hvordan de

Emerging Markets godt i 2011.

enkelte virksomhedsobligationer vil klare den modvind, som
vores forventede stigende renteniveau vil give i 2011.

2) Aktieperformance og nationaløkonomi skal ikke nødven-

Risikomæssigt bør fokus lægges på en højere rating – dvs.

digvis gå hånd i hånd. Der er talrige eksempler på gode

Investment Grade (rating over BBB hos Standard & Poor’s).

aktieafkast i år med sløj vækst.

I forhold til statsobligationer ser de danske realkredit
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obligationer særdeles attraktive ud, og ved indgangen til året

I det hele taget er Emerging Markets nøgleordet, hvis man vil

er merrenten på realkreditobligationer steget kraftigt. Bliver

have vækst i indtjeningen og dermed afkast i 2011. Vores

merrenten liggende på det nuværende høje niveau, kan der

tilgang er, at vi opnår langt det bedste afkast-risikoforhold i

oppebæres et højt direkte renteafkast. Falder merrenten

2011 ved at investere indirekte – dvs. i aktier på de udviklede

omvendt vil dette betyde pæne kursgevinster ift. statsobli-

markeder, som har væsentlige aktiviteter i Emerging Mar-

gationerne. Summa summarum: Undgå statsobligationer

kets. Det er der en række fordele ved. Dels er de daglige

– der er rigeligt med bedre alternativer.

kursudsving typisk lavere på de vestlige børser, likviditeten
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er bedre, og vi kan gennemskue regnskabsprincipperne. Sidst

Kapitalinflowet og kreditgivningen har ført til løbende

og vigtigst af alt – er prisfastsættelsen mere attraktiv på de

bekymringer om, hvorvidt kineserne vil være i stand til at

”vestlige” børser lige nu. (se også artikel s. 42). Vores aktie-

styre en eventuel overophedning af økonomien. Ved starten

porteføljer er alle kendetegnet ved, at 1/3 af selskabernes

af 2011 er fødevareinflationen i Kina rekordhøj, og flere ste-

omsætning genereres i Emerging Markets ved indgangen til

der i ejendomsmarkedet er der tegn på spekulative bobler.

2011. Ud over dette vil vores aktiefokus benhårdt rette sig

Faktum er, at kineserne kommer til at stramme pengepolitik-

mod en attraktiv prisfastsættelse, hvilket betyder mange ak-

ken kraftigt i 2011.

tier inden for Energi, Stabilt Forbrug og IT. Finansaktier er vi

Buddet er derfor, at kineserne kommer til at stramme lige

noget mere påpasselige med. Historien viser dog, at uden en

en tand for meget eller, at der opstår frygt for, at de skal

finanssektor i bedring, bliver der ikke noget aktierally.

stramme for meget. Dette vil ”spooke” især aktiemarkederne
og føre til en korrektion, hvor der bliver kø ved udgangen fra
Emerging Markets – og især Asien. Forventeligt bliver uroen

8

Kraftig korrektion på
Emerging Markets

Meget tyder på at konsensus sjældent har været større

og kursfaldene kun midlertidige.

9

Råvarer fortsætter op,
men guldprisen kollapser

blandt økonomer om, at Emerging Markets bare er ”stedet”
i starten af 2011. Som det ses af ovenstående punkt 7),
deler vi også i hovedtræk denne holdning.

Guldprisen steg i 2010 med 30% og har nu (igen) nået nye

Ingen tvivl om at globaliseringen har skabt en megatrend,

rekorder. Ifølge mange iagttagere bør guldrekorden ses som

der har stor betydning for den globale velstand de kommende

et signal om, at investorerne i stigende grad mister tilliden til

årtier. År for år vil vi kunne se, hvordan ca. 3 mia. nye forbru-

papirpenge, og i stedet søger sikkerhed mod valutasvæk

gere, opsparere og virksomheder sætter deres præg på den

kelser ved at købe guld.

økonomiske agenda. Kinas udvikling er om noget eksponent
for denne megatrend.

Man kunne også vælge at sige, at priseksplosionen mest
at alt minder om momentumdrevet spekulation. Selvom der

Alt i mens kineserne selv har ført en ganske lempelig

er usikkerhed om vækstbilledet, er det i min optik stadig

penge- og kreditpolitik for at sikre vækst, beskæftigelse og

umuligt at forklare prisudviklingen udelukkende med sti-

femårsplaner, har Kina også fået tilført masser af likviditet

gende risikoaversion, faldende USD eller inflationsforvent-

fra ”Vesten” – godt hjulpet på vej af de vestlige centralban-

ninger. Guld vil ikke gentage den gode performance fra 2009

kers pengeudpumpning og investorernes jagt efter afkast.

og 2010. Selvom guldprisen i løbet af 2011 godt kan nå en

Formue 1. kvartal 2011
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ny rekord, så vil den spekulative priseksplosion i 2011 blive

Problematikken er egentlig ganske simpel, hvis man skeler

afløst af et fald på 20% - mindst.

lidt til alle økonomiske lærebøger: En cocktail af fastkurs

En væsentlig ”driver” for råvarerne generelt bliver igen

politik og manglende finanspolitisk disciplin har alle dage

Emerging Markets, hvor udbygningen af infrastruktur og

være giftig og vil før eller siden fejle. Og det er præcis den

beboelsesejendomme vil stimulere efterspørgslen. Igen vil

situation, vi har i de såkaldte PIIGS lande.

råvarer inden for industrielle metaller klare sig godt (i.e.:
nikkel, kobber, zink, bly etc.)

Løsningen er egentlig også simpel. Man kan vælge at:

Endelig bør man også i 2011 rette fokus mod de ”bløde”
råvarer indenfor landbrugs- og fødevareindustrien. Disse vil
næppe kunne mønstre samme prisstigninger som i 2010,

1) Forlade fastkurspolitikken – dvs. forlade/blive smidt
ud af euroen,

men priserne vil sandsynligvis stabilisere sig på nogle ganske
høje niveauer. Sidst, men ikke mindst, er der olien. Her er
buddet, at væksten i efterspørgslen endnu engang overhaler

2) Få indført finanspolitisk disciplin – og få styr på sin
banksektor - hurtigt.

væksten i udbuddet – præcis som i 2010. Dette bør sikre
priser omkring 80 - 90 USD /tønde. Det store spørgsmål er,

Punkt 2 kunne hverken grækerne eller irerne finde ud af.

om OPEC kommer på banen og foreslår øget produktion,

Teknisk set befinder de to lande sig derfor nu i en form for

såfremt olieprisen skulle stige over det nuværende niveau.

”Zombie”-tilstand, hvor man egentlig er i betalingsstandsning. Muligvis kan samme situation endnu undgås i Portugal, Spanien og Italien.

10

Eurokrisen bliver værre
– meget værre

Sikkert er, at der ikke findes nemme løsninger. Som en erfaren herre Domingo Cavallo, Økonomiminister i Argentina
under betalingsstandsningen i 2001 udtrykker det:
”IMF og EU burde købe hele Grækenlands og Irlands gæld
til markedspriser i en velordnet omlægning, mens Portugal

Euroen ”knækker” i 2011 eller 2012. Krisen i Euroregionen

og Spanien burde forbedre deres konkurrenceevne gennem

vil igen dominere dagsordnen i 2011, og uanset hvordan

reformer”. Derfor bør ”mild” løsning på ”euro-problemet”

situationen vendes og drejes, er der lagt i kakkelovnen til en

også blive, at statsgælden i de hårdest ramte PIIGS-lande

langvarig krise. Tyskerne (og franskmændene) vil ikke på

bliver restruktureret, så obligationsejerne kommer til at lide

vilkår acceptere, at skulle stå bag endnu flere opkøb af dår-

et tab. De facto betyder dette en rebalancering af det eksi-

lige obligationer eller udstedelser af fælleseuropæiske obli-

sterende euro-samarbejde – en delvis opløsning, som også

gationer. Den manglende handlekraft, udstillet ved uenighed

vil udløse tab i banksektoren i EU.

og det evindelige tovtrækkeri blandt euro-landene, vil blot
trække pinen til det uundgåelige ud; en opløsning.

Alternativet til en velordnet restrukturering/betalingsstandsning er langt værre.
soeren.astrup@formuepleje.dk
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De 10 bud fra 2010 – sådan gik det
Det er svært at spå – især om fremtiden
1) Global vækst over 4%

målt ved EFFAS (European Federation of Financial

(Korrekt)

Analysts Societies).

Den globale vækst ser ud til at lande på ca. 4,8% i
2010. Vores forventning om en realvækst på over

6) Dollaren stiger (Korrekt)

4% var mere optimistisk end konsensus ved årets

”Ved årets slutning vurderer vi, at det mest sandsyn-

start, så alt andet lige, blev væksten i 2010 ”over-

lige er, at USD ligger i omegnen af 5,50.”

raskende” stor.

USD startede året i ca. 5,20 DKK og sluttede i ca.
5,55 DKK – en stigning på knap 7%.

2) Dekobling – et faktum (Korrekt)
”Efterspørgslen i Asien nu er så stærk, at regionen

7) Guldprisen falder (Forkert)

i sig selv kan vokse ”uafhængigt” af udviklingen i

”De meget cykliske råvarer, og i særlig grad guld, vil

”Vesten”.

ikke gentage den gode performance fra 2009.”

Emerging Markets potentiale for at trække den

Guldprisen steg knap 30%!

globale vækst blev endnu tydeligere i løbet af året.
Mens ”Vesten” kæmpede med lave vækstrater, høj

8) Aktieafkast minimum 10-15% i 2010

arbejdsløshed og gældskriser, buldrede væksten af

(Korrekt)

sted i bl.a. Kina med over 10% for 2010.

”Vores bedste gæt er et aktieafkast på minimum 10
- 15% for globale aktier.”

3) inflationen er død – helt død

MSCI World (verdensindekset) for globale aktier

(Korrekt)

steg 16%, målt i DKK

Inflationen i både Europa og USA holdt sig pænt under 2% hele året. Den såkaldte kerneinflation (infla-

9) Danske aktier underperformer

tion ekskl. fødevarer og energi), som har centralban-

(Forkert)

kernes bevågenhed, lå det meste af året under 1%.

”For 2010 lyder buddet herfra at danske aktier vil

Tallene for Danmark var generelt en smule højere.

underperforme de brede aktieindeks fra USA og
Europa. Dette skyldes primært, at det danske aktie-

4) K
 orte renter op – og lange renter op
(delvisKorrekt)

marked ligger i den dyre ende, når der sammen

”… de korte renter skal stige i 2010 i såvel EU som

Intet kunne være mere forkert. Det danske aktie-

i USA. Pilen for den lange toneangivende 10-årige

marked blev med et afkast på over 30% endnu en-

rente peger ligeledes op i både EU og USA – men

gang et af de bedst performende markeder i verden.

ikke dramatisk.”

Dog klarede det svenske marked sig endnu bedre,

1-månedsrenterne

steg

hhv.

0,3%-point

lignes med kollegerne på mange øvrige markeder.”

og

hvis man som dansker havde placeret sine penge

0,03%-point i EU og USA. Den tyske 10-årige rente

der. Hemmeligheden bag ”danskernes succes” var

faldt 0,4%-point til ca. 3%, mens den tilsvarende

bl.a. stigninger til Novo Nordisk (+85%), Danske

rente i USA faldt ca. 0,5%-point til 3,3%.

Bank (+23%), Carlsberg (+47%) og A.P Møller Maersk aktierne (+37%). Disse 4 selskaber udgør ca.

5) Statsobligationer får det svært

2/3 dele af det danske ”marked” (C20 indekset).

(Korrekt)

Der var ligeledes flotte stigninger over 40% til FL

”Som obligationsinvestor er der i vores optik da også

Smidth, Danisco og Novozymes, mens Vestas trådte

to helt klare alternativer, som vil gøre det bedre i

i karakter som smertensbarn med -45% !

2010. Virksomhedsobligationer og danske realkreditobligationer.”

10) Value vinder! (Forkert)

Målt ved Nykredits Danske realkreditindeks steg

”2010 bliver året hvor de ”kedelige” aktier domine-

realkreditobligationerne med 4,6%. Virksomheds-

rer. Derfor lyder buddet også at value-aktier, som

obligationer gav et afkast på ca. 4,3% målt ved

gruppe, vil outperforme vækstaktier i 2010.”

iBoox virksomhedsobligationsindeks, mens danske

MSCI World Value Index gav et afkast på ca. 13%,

hhv. tyske statsobligationer med sammenlignelig

mens det tilsvarende indeks for vækstaktier leve-

renterisiko (varighed) steg med hhv. 3,4% og 3%

rede et afkast på ca. 19% målt i DKK.
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Lav risiko og højt afkast
2010 blev året, hvor risikoen ved at investere
med Formuepleje som formueforvalter aldrig
har været lavere. Samtidig opnåede vi et
tilfredsstillende afkast i alle porteføljer.
Strategien og den stramme risikostyring
fortsætter vi ufortrødent i 2011.

af Søren Astrup, Direktør, formueforvaltning, Formuepleje A/S

2010 endte med gode stabile afkast på finans-

2011 afkast på linie med 2010?

markederne – dog ikke uden uro, som især var

Overordnet set mener vi, at der er grundlag for, at

udtalt på valutamarkederne. Således steg den

2011 afkastmæssigt bliver mindst lige så godt

klassiske finansieringsvaluta, CHF, bl.a. med ca.

som 2010 i vores porteføljer. Investeringsklimaet

19% i løbet af året. I alle vore låneporteføljer er

er endnu mildt med lave renter, fravær af infla-

samtlige CHF-lån lukket ned til en snitkurs på ca.

tion, høj indtjening i virksomheder og dermed

5,11 - knap 16% under årets lukkekurs (5,96).

en fornuftig prisfastsættelse af aktiemarkedet.

Dermed havde den kraftige CHF-styrkelse mod

(se også artiklen side 6).

slutningen af 2010 ingen negativ betydning for
vores afkast.

Den globale vækst er ligeledes på sporet, godt
hjulpet på vej af Emerging Markets med Kina i

På trods af CHF-styrkelsen kommer CHF, hver-

spidsen, en sund tysk økonomi samt en ameri-

ken nu eller de kommende år, til at indgå i vores

kansk ditto i stadig bedring. Derfor vil helingspro-

låneporteføljer. Risikoen er ganske simpelt for høj

cessen i økonomierne ovenpå finanskrisen fort-

uden mulighed for en evt. rentebesparelse.

sætte stille og roligt.

Afkast fra gynger OG karruseller

i markederne er en lang række risici, man må for-

Aktiemarkederne leverede en overbevisende slut-

holde sig til. De væsentligste større identificer-

spurt i 4. kvartal, og globale aktier formåede

bare risici for 2011 lige nu er:

Når dette er sagt, er det samtidig klart, at der

således at stige med knap 19% i 2010.
Tilsvarende leverede obligationsmarkederne

	Krisen i Euroland er tydelig for enhver. Indtil

10 årige renter steg med næsten 1%-point i

videre er krisen håndterbar, fordi det er små

4. kvartal, og derfor gav kurstab. Samlet betød

økonomier (Grækenland, Irland, Portugal), som

dette, at realkreditmarkedet kunne levere et af-

har store problemer og store økonomier (Tysk-

kast på ca. 5% i 2010 målt ved Nykredits realkre-

land, Frankrig etc.) med små problemer. De

ditobligationsindeks. Alt i alt dannede det grund-

stores mulighed og vilje til at ”redde” de små

lag for nogle gode afkast til investorerne, hvor vi

varer dog ikke evigt, og krisen vil sandsynligvis

i de fleste tilfælde formåede at skabe et højere

brede sig. USA kan også komme i spil her.

afkast end markedet.
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På trods af CHF-styrkelsen kommer CHF, hverken nu eller de kommende
år, til at indgå i vores låneporteføljer. Risikoen er ganske simpelt for høj
uden mulighed for en evt. rentebesparelse.

• Boom-bust i Emerging Markets
	Med stadig høj vækst og samtidig en inflation der tikker

1 3 OG 12 MÅNEDERS AFKAST, INDRE VÆRDI*

kraftigt op, øges risikoen for ukontrollabel overophedning

Seneste 12 mdr.

Seneste kvartal

og spekulative bobler helt naturligt.
Optimum

• Mistillid til det politiske system og risikoen
for ”policy-errors”
	Redningen af den globale finanssektor og de vestlige økonomier er stadig verdens største (plan)økonomiske eksperiment. Det indebærer mange muligheder for fejlbeslut
ninger, der i den grad kan skræmme markederne.

Pareto
Safe
Epikur
Penta
Merkur

Risikostyring
Vi vil naturligvis forholde os til alle de risikofaktorer, vi kan få
øje på. Derudover indgår det i vores strategi at søge størst
mulig ”kapitalbevarelse” i porteføljerne.
Konkret gøres dette bl.a. via køb af forsikringer mod kursfald på aktiemarkederne eller forsikringer mod rentestignin-

LimiTTellus
Globus**
Fokus

ger i obligationsporteføljerne i perioder, hvor det vurderes

Globale
aktier DKK

nødvendigt. Dermed ikke sagt, at vi kan undgå de perioder

Danske
realkreditobl.

med kursfald, som uundgåeligt vil dukke op i 2011. Men det
er vores forventning, at denne taktik vil hjælpe os og investorerne, så den fælles mission lykkes - nemlig: at bevare og
øge formuer.
På de følgende sider kan De se, hvordan Formueplejes

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

* For de børsnoterede selskaber var afkastet via
børskurserne større end afkastet via indre værdi
** Globus startede 5/7 2010
Kilde: Formuepleje og Bloomberg

fokus er på de forskellige markeder og aktiv/passiv–klasser

soeren.astrup@formuepleje.dk

ved indgangen til 2011.
Real BNP-vækst – forventninger. Hovedscenarie
% YoY

2010 konsensus*

2011 Formuepleje

2011 konsensus*
1,8% (1,4%)

Europa

1,7% (1,6%)

1,6% (1,3%)

USA

2,8% (2,7%)

2,8% (2,3%)

2,9% (2,4%)

Japan

3,7% (2,8%)

1,4% (1,4%)

1,5% (1,4%)

Kina

10,2% (10,2%)

8,9% (9,1%)

8,9% (8,9%)

Indien

8,8% (8,5%)

8,3% (8,1%)

8,6% (8,3%)

Udviklede økonomier

2,8% (2,7%)

2,3% (2,3%)

2,4% (2,2%)

Verden

4,8% (4,6%)

4,1% (4,1%)

4,2% (4,2%)

(x) angiver værdier fra sidste offentliggjorte vækstforventninger, såfremt der er ændringer
*Consensus Economics, Economist, IMF, Bloomberg.

Udgangspunktet i de følgende tabeller og figurer (side 17-21) er de samlede

ringsprodukter kan afvige helt eller delvist. De præsenterede forventninger er

investeringsmandater under forvaltning hos Formuepleje A/S. Der er altså

udelukkende udtryk for Formueplejes skøn på udgivelsesdatoen, og kan ikke

tale om en gennemsnitsbetragtninger, hvorfor billedet for de enkelte investe-

erstatte læserens egen vurdering.
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Sådan er vores
tilgang til aktier
I Formuepleje tjener vi ikke på omsætning af aktier. Tværtimod er hyppig
handel og flagrende holdninger en omkostning for både os og investoren.
En stringent investeringsfilosofi er vores grundlag for attraktivt afkast på
investeringer i aktiemarkedet.

”Alle vindere har en plan – tabere har en undskyldning”
Talemåde

Vores investeringstilgang hviler på fire søjler:

4) Uafhængighed i analyse
	Vores analysetilgang bygger på såkaldt fundamentalana-

1) Langsigtet investeringshorisont

lyse, hvor vi har udviklet en lang række analyseværktøjer

	Talrige undersøgelser viser, at hyppig handelsaktivitet og

og modeller. Disse modeller anvendes i hele investerings

stor omsætning i aktieporteføljer reducerer afkastet.

processen – lige fra screening af aktiemarkederne til ud-

Grundig analyse, tålmodighed og risikostyring lønner sig

vælgelse af sektorer og enkeltaktier. (Se eventuelt Maga-

frem for staldtips og utålmodighed. Vi har som den ene-

sinet FORMUE 04//2010). Vi trækker jævnligt på den

ste større aktør i branchen fravalgt kurtage-indtjening på

specialistviden, som analytikere ved de store globale inve-

omsætning af værdipapirer. Vi søger at minimere ALLE

steringsbanker besidder på enkeltaktier. Dertil er vi i dia-

handelsomkostninger, fordi det ikke gavner investor og

log med ledelserne fra flere af vore aktieinvesteringer.

dermed os selv.
Formueplejes særlige investeringsstil
2) Absolut afkast

De aktier vi screener efter i Formuepleje, er typisk selskaber,

	Det er altid målet, at realisere det højeste absolutte

som af den ene eller anden årsag er faldet i unåde hos

afkast inden for risikorammerne – med andre ord: at opnå

investorerne (”out of favour”), men som har en historik,

det bedst mulige risikojusterede afkast inden for alle

markedsposition, finansiel styrke og et ledelsesteam, som

aktivklasser. Aktieinvesteringerne er f.eks. ikke styret af

kan vende udviklingen. Sådanne aktier karakteriseres ofte

fokus på afvigelser fra et aktiemarkedsindeks, men via

som ”value” aktier.

konsekvent fokus på under- eller overvurderede sektorer
og enkeltaktier.

En del af porteføljen placeres dog også i vækstaktier, som
udviser en stabil performance over en lang årrække, og hvor
aktiemarkedet ikke fristes til at løbe foran selskabets under-

3) Risikostyring

liggende udvikling (vækst aktier som er rimelig prissat – også

	Tilgangen til aktieinvesteringer er, at porteføljerne mini-

kaldet GARP - growth at a Reasonable Price).

mum består af 40 – 50 aktier på de globale aktiemarke-

Valueaktier kan typisk identificeres ved at screene efter

der. Dette sikrer en fornuftig spredning af risikoen. Fokus

lave K/I værdier, medens attraktive vækstaktier bedst lader

er rettet mod at skabe værdi gennem valg af de rette sek-

sig udpege via en lav EV/EBITDA eller den mere populære

torer. Den geografiske fordeling har mindre betydning,

PE værdi. Aktier, som opfylder vores værdiansættelseskrite-

bl.a. fordi afdækning af valutakursrisici i f.eks. USD og

rier, skal tillige være i stand til at levere et attraktivt afkast

GBP er et fokusområde.

på den investerede kapital (ROIC), hvis de skal finde vej til
vores portefølje. Endelig kigger vi meget på selskabets evne
til at omsætte vækst til egentlig cash-flow til aktionærerne.
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Aktier

SEKTORFORDELING ULTIMO DECEMBER
Formuepleje

De globale aktiemarkeder bød i 4. kvartal på en særdeles
stærk afslutning på et i øvrigt meget turbulent år. Verdensindekset (MSCI World) steg med hele 11,2% (målt i DKK),
hvilket bragte årets stigning op på 20,7%. De fleste af de
toneangivende aktiemarkeder er nu tilbage på niveauer fra
før Lehman Brothers krak 15. september 2008. Det danske

Energi
Materialer
Industri
Cyklisk forbrug
Stabilt forbrug
Medicinal
Finans

OMXC20 har gennem hele 2010 hørt til i det globale fører-

IT

felt og sluttede året med en stigning på hele 35,9%, hvilket
dog primært er trukket af Novo Nordisk, som tegner sig for
knap 2/3 af indeksets fremgang.

MSCI World

Telekom
Forsyning
0%

5%

10%

15%

20%

25%

VÆRDIANSÆTTELSE I USA OG EUROPA
12m forward P/E (US)
12m forward P/E (EU)
Gen. (12m forward P/E (US))

30

AFKAST FRA ÅRETS START (indekseret, DKK)
Formueplejes aktieportefølje

125

MSCI World inkl. udbytte
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95
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Stigningerne har i vid udstrækning været båret af en generelt
større optimisme i kølvandet på et forbedret globalt vækst-

Forskellen ml. porteføljens afkast og verdensindekset skyldes valutaeffekter,

billede samt en fortsat pæn udvikling i virksomhedernes ind-

bl.a. undervægt i JPY og USD ift. indekset. Aktie- og sektorudvælgelser har

tjening. De største stigninger har været størst indenfor de

således bidraget med positivt merafkast.

traditionelt mest cykliske sektorer som f.eks. Industri, IT,
Energi og Materialer, der alle hører til blandt de sektorer, der
normalt vil profitere mest af et klassisk opsving. De mere
stabile sektorer som Forsyning, Telekom og Medicinal har
omvendt kun udvist beskedne stigninger.
Virksomhederne har henover året fortsat med at udvise en
overraskende stærk indtjeningsfremgang. Indtjeningen for
det amerikanske S&P500-indeks er således steget med

NØGLETAL
P/E 2010E
Kurs / Indre værdi

Formuepleje

MSCI World

11,3

12,5

1,8

1,7

Standardafvigelse p.a.

17,7%

16,0%

Informationsratio

-0,63

-

knap 50% i 2010 sammenlignet med 2009, hvilket skyldes
en kombination af betydelige omkostningsreduktioner, og at

Nøgletallene viser aktieporteføljens egenskaber. P/E 2010E angiver værdi-

specielt finansaktier realiserede betydelige tab i 2009. De

ansættelsen i forhold næste års forventede indtjening, mens kursen i forhold til

globale aktiemarkeder er således reelt blevet mere attraktive

den indre værdi fortæller, hvad vi i gennemsnit betaler for 1 krones egenkapital

prissat i løbet af 2010 målt på prisen pr. indtjeningskrone,
og fremstår derfor i vores øjne ganske interessante. Det
springende punkt bliver dog fortsat, hvorvidt virksomhederne

på tværs af aktieporteføljen. Aktieporteføljens historiske udsving for perioden
måles ved standardafvigelsen. Informationsratioen angiver, hvor meget ekstra
vi får i afkast for at øge standardafvigelsen i forhold til MSCI World.		

også fremadrettet kan levere den forventede indtjeningsvækst. Den globale økonomi ser utvivlsomt lysere ud end
tilfældet var for bare et halvt år siden. Det er vores opfattelse, at den økonomiske helingsproces vil fortsætte langsomt men sikkert. Der udestår stadig en række udfordringer,
der fra tid til anden vil afstedkomme store rystelser i det
finansielle marked. Vi vurderer dog, at prisfastsættelsen

Forventninger kommende 12 mdr.
Aktieafkast

6,0%

Udbytte

2,0%

Total

8,0%

på aktiemarkedet forekommer attraktiv på trods af de
mange usikkerhedsmomenter.
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De 10 største aktier
Som en service begrunder vi her kort vores aktuelle valg af de 10 største aktiepositioner.
De 10 største aktier udgør ca. 30% af vores samlede aktieinvesteringer.*

Allianz er et af Europas førende for-

G4S er en global sikkerhedsvirksomhed, der

sikringsselskaber og har en stærk

servicerer

international tilstedeværelse. Selskabet tilbyder skades- og

regeringer,

virksomheder

og

andre organisationer samt private. Sikker-

livsforsikring til både erhverv og private med Tyskland, Fran

hedsopgaverne

er

meget

varierede

og

krig og Italien som de vigtigste markeder i Europa. I perioden

spænder fra bygninger til store begivenheder som sports- og

1998 til 2000 tilføjede Allianz porteføljepleje og bankdrift

koncertarrangementer til private vagtopgaver. Selskabet har

som supplement til forsikringsdelen. Herunder det aner-

også en ”cash-handling” forretning, som håndterer store cash

kendte investeringsselskab PIMCO. I forbindelse med kredit-

beholdninger for detailforretninger og servicere kontantauto-

krisen solgte den kriseramte Dresdner Bank til Commerz-

mater. G4S har knap 600.000 ansatte og sin primære for-

bank. Dermed er fokus i højere grad tilbage ved den rene

retning i Europa og Nordamerika, og nye vækstmarkeder bi-

forsikringsdrift, hvilket gør Allianz langt mere attraktiv i den

drager i stigende grad til væksten. Vi forventer, at G4S vil se

kommende tid.

et pænt løft i den organiske vækst i løbet af 2010. Højere
marginaler, et stærkt frit cash-flow og moderat værdiansætMicrosoft,

der

formentlig

kendes

telse. Det gør aktien til et interessant investeringsobjekt.

bedst fra styresystemet Windows og
Office-pakken, er et af verdens største it-selskaber. Deres

Aker Solutions er et af

stabile forretningsgrundlag i form af licens- og servicerelate-

verdens ledende selskaber

rede indtægter, gør Microsoft særlig interessant i det nuvæ-

indenfor design, konstruktion, fremstilling og installering af

rende investeringsmiljø. Microsoft bliver konstant udfordret

industrielle konstruktioner på land og til vands. I tilknytning

af gratisprogrammer og nytænkning fra især Google. Ikke

hertil tilbydes en fuld palette af serviceaftaler. Selskabet er

desto mindre har kundernes afhængighed af Microsofts

fokuseret på levering af offshore løsninger på svært tilgæn-

produkter gentagne gange vist sig at være stærkere end som

gelige og afsidesliggende områder, der stiller store krav

så. Trods markedets usikkerhed omkring holdbarheden i

til teknologisk ekspertise og uddannet personel. Sel-

forretningsmodellen mener vi, der er større værdi i en inves

skabet har en betydelig eksponering mod Nord-

tering i Microsoft end konkurrenterne.

europa og Emerging Markets. Selskabet har
en historisk stærk track-record og er en

IBM er, som Microsoft, en af IT-

langsigtet attraktiv investering, der vil

sektorens supertankere og tilbyder,

drage fordel af et stadigt stigende

som følge af den serviceorienterede

behov for udforskning og produk-

forretningsmodel, en høj og stabil indtjening samt et tilsva-

tion af olie på svært tilgængelige

rende attraktivt cash flow. IBM søger at give virksomheder

områder.

mulighed for at udnytte deres ressourcer optimalt og blive
mere konkurrencedygtige gennem virksomhedsindsigt og
brugen af it. Behovet for at effektivisere arbejdsgange og
processer er en stor del af fundamentet for IBM’s forretningsmodel, og skaber netop grundlaget for den stabile indtjening.
For os er denne stabilitet en meget attraktiv egenskab, der
samtidig er relativ modstandsdygtig, selv i en økonomisk
udfordrende periode.
*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 Formueplejeselskaberne eller Formuepleje A/S har nogen interesse i at
omsætte aktierne, idet det alene betyder omkostninger til eksterne aktører. De ti største aktiepositioner i de enkelte Formueplejeselskaber fremgår
af faktasiderne bagest i magasinet FORMUE.
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Israelske Teva er verdens førende inden-

Halliburton er hjemme-

for fremstilling af kopimedicin og mar-

hørende i USA. Selska-

kedsfører tillige farmaceutiske produk-

bet er et internationalt olieservice selskab med aktiviteter

ter, hvor det vigtigste er Copaxone mod multiple sclerose. Vi

over hele verden, som tilbyder rådgivende ingeniør ydelser og

forventer, at Teva vil nyde godt af den globale trend mod

påtager sig integrerede løsninger indenfor udforskning, ud-

øget brug af kopimedicin, og med baggrund i sin ledende po-

vikling og produktion af olie- og gasfelter. Halliburton er

sition, vil levere en indtjeningsvækst, der ligger over sam-

en attraktiv langsigtet investering, da selskabet vil drage

menlignelige selskaber. Derfor anser vi Teva som en attrak-

fordel af et stadigt stigende behov for udforskning og udvin-

tiv investering på kort og lang sigt.

ding af olie.

RSA’s historie går 300 år tilbage, da
forsikringsselskabet

’The

Sun’

Amerikanske ConocoPhillips

blev

er et internationalt integre-

grundlagt. Den nuværende selskabs-

ret energiselskab med aktiviteter indenfor udvikling, produk-

struktur blev skabt i 1996, da Englands

tion, salg og transport af olie og gas samt kemikalier. Med

to største forsikringsselskaber, ’Royal Insurance’ og ’Sun

udsigt til fortsat forbedrede konjunkturudsigter og svagt

Alliance’, dannede ’Royal & SunAlliance’. RSA’s engelske for-

stigende efterspørgsel efter olie vil der langsigtet være en

sikringsforretning udgør 40% af præmieindtægterne, mens

bund under olieprisen. ConocoPhillips vil i et scenario med

den internationale forretning – herunder Codan i Danmark –

stigende oliepriser nyde godt af udviklingen i forhold til andre

udgør de resterende 60%. RSA er et meget konservativt for-

integrerede selskaber.

sikringsselskab, hvor risikostyringen dikterer både forsikringsforretningen og selskabets investeringsstrategi. Fokus er i høj
grad på at skabe et attraktivt og vedvarende indtjenings
niveau. Blandt andet derfor, har RSA manøvreret stort set
uberørt gennem krisen, og står stadig meget stærkt i en
usikker fremtid.
Münchener Rückversicherung
er verdens største genforsikringsselskab,

hvis

primære

forretningsområde er genforsikring af ejendomme, samt livs og sundhedsforsikring. Münchener Rückversicherung tilbyder dermed forsikringsprodukter til forsikringsselskaberne. Blandt andet derfor er selskabet,
især sammenlignet med andre finansielle virksomheder, af
yderst stabil karakter.
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Obligationer

FORDELING AF OBLIGATIONER PÅ KATEGORIER
Flexer; 16%

6%-realer; 9%

De seneste måneder er de økonomiske udsigter for den amerikanske økonomi blevet lysere i kølvandet af forbedrede
økonomiske nøgletal og vedtagelse af skattelettelser. Det

CF’er; 5%

har øget forventninger til den amerikanske vækst i 2011,
hvilket har medført en kraftig stigning især i de lange amerikanske renter.
Det har også smittet af på såvel de europæiske som de

4%-realer; 22%

danske renter, hvor den 10 årige danske statsrente er steget
med næsten 1%-point, jf. nedenstående figur. Vi havde

5%-realer: 48%

forventet, at renterne på 12 måneders sigt ville stige til det
aktuelle niveau, så rentestigningerne er kommet hurtigere
end forventet. På grund af vores forventninger om stigende
renter har rentefølsomheden været ekstraordinær lav i
alle obligationsbeholdningerne i Formueplejeselskaberne, og
derfor har kurstabene på obligationerne været forholdsvis
begrænsede.

AFKAST FORMUEPLEJES OBLIGATIONSPORTEFØLJE
sammenholdt med Nordeas obligationsindeks
107

Formueplejes obl. portefølje
Nordea obl. indeks 2
Nordea obl. indeks 3

106
105
104

UDVIKLING I 10-ÅRIG DANSK STATSRENTE

103
6,5%

102

6,0%

101

5,5%

100

5,0%

99

4.5%

jan.

4,0%

feb.

mar.

apr.

maj

jun.

jul.
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sep.

okt.

nov.

dec.

Kilde: Nordea

3,5%

Indekseret værdier, 1. januar 2010 = 100. Som sammenligningsgrundlag

3,0%

er anvendt Nordeas obligationsindeks med rentefølsomhed på hhv. 2 og 3

2,5%

Rentefølsomheden i Formueplejeselskaberne har ligget mellem 0,5 og 3,5 i

2,0%

perioden.						
00

01

02
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04

05

06

07

08

09

10

11

Nøgletal pr. 30.12.2010

Selvom økonomierne langsomt fortsætter med at hele sine

Formuepleje

sår ovenpå finanskrisen, er der stadig mange udfordringer,
som kan skabe bump på vejen. Samtidig er der stadig meget

Rentefølsomhed

lav inflation og høj arbejdsløshed i de vestlige økonomier, og

Konveksitet

Nordea indeks
Rentefølsomh. 2

Nordea indeks
Rentefølsomh. 3

3,05

2,00

3,00

-2,16

-0,90

-1,29

der er udsigt til opstramninger af finanspolitikken i de europæiske lande på grund af gældsproblemerne. Derfor er der
ikke udsigt til, at renterne skal stige kraftigt fra det nuvæ-

Rentefølsomhed er udtryk for, hvor meget kursen vil ændre sig ved en rente
ændring på 1%-point, og er samtidig et udtryk for, hvornår man i gennemsnit kan

rende niveau. Til gengæld har den seneste periodes rente-

forvente at få det investerede beløb tilbage. Konveksitet er et udtryk for, hvor

stigning skabt bedre muligheder på obligationsmarkedet, da

meget rentefølsomheden ændrer sig ved en renteændring på 1%-point. Ved en

det løbende renteafkast er blevet forbedret markant, efter-

rentestigning på 1%-point vil rentefølsomheden stige fra 3,05 til 5,21 (+2,16).

som udtrækkene på især 5%-realkreditobligationer bliver
færre i de kommende måneder.

Forventninger kommende 12 mdr. 		
pr. 31.12.10

12 mdr. frem

2-årig statsrente DKK

0,98%

1,30%

10-årig statsrente DKK

3,02%

3,00%

2-årig swaprente DKK

1,87%

2,25%

10-årig swaprente DKK

3,49%

3,50%

Swap-rente er en interbank-rente, og derved er et udtryk for en kreditrente,
da der er større risiko på banker i forhold til staten. Derfor bruges swap-renter
typisk som udgangspunkt ved vurdering af prisfastsættelsen af danske realkredit
obligationer. 				
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Valuta

EKSPONERING I.F.T. EGENKAPITAL
100%

Det helt store tema på valutamarkederne i 4. kvartal var
(igen) gældsproblemerne i visse Eurozonelande. I november
måtte Irland bede om ekstern hjælp til at finansiere sit stats-

JPY

0%
-50%

acceptere de markante irske underskud, som i 2010 endte

-100%

på omkring 32% af BNP (det tilsvarende tal for Danmark er

-150%

(Grækenland var det første), ligger der nu en endnu større

USD
GBP

CHF

underskud, da de internationale investorer ikke længere ville

mellem 5% og 6%). Med redningen af endnu et land

EUR

50%

-200%

byrde på skuldrene af redningsmændene, nemlig EU og IMF.

-250%

Spekulationerne i markedet går derfor i øjeblikket på, om EU

-300%

og IMF også ville kunne klare en redning af Portugal og
– værre endnu – Spanien. Resultatet heraf er, at valutainvestorerne i endnu højere grad har valgt euroen fra, og har

Ovenstående figur viser Formueplejes samlede investeringsmandats valutaeksponering.

placeret sig i traditionelt mere sikre valutaer, f.eks. schweiLÅNERENTE

zerfranc (se figur nedenfor).

1,2%

CHF OG FORMUEPLEJE 2009-2010

1,0%

CHF/DKK

0,8%

DKK

6,0

EUR
Fra 100% til 50% CHF
snitkurs: 4,84 DKK

5,9
5,8

Fra 50% til 0% CHF
snitkurs: 5,39 DKK

5,7

0,4%

5,6
5,5
Køb af optioner
100% i EUR

5,3
5,1

SNB sælger CHF

4,9
4,8

JPY

SNB giver op

0%

5,11 CHF/DKK

0%

2%

4%

Formuepleje fra 60%
Formuepleje fra
til 45% CHF
100% til 60% CHF

4,7
Marts 09

Jun 09

Sep 09

Dec 09

6%

8%

10%

12%

14%

Risiko (st.d)

Formuepleje fra 45%
til 50% CHF

5,0

USD

CHF

0,2%

5,4
5,2

0,6%

Den viste lånerente er baseret på 1-måneds LIBOR-renter og opgøres uden
bankernes rentemarginal. Risikoen er beregnet på baggrund af historiske data
Mar 10

Jun 10

Sept. 10 Dec. 10

Formueplejes forventning er, at der vil opstå fornyet uro om-

og er ikke nødvendigvis udtryk for risikoen fremadrettet.

Valutaprognose

kring Euro-samarbejdet i 2011. Med dette in mente, må det
forventes, at der fortsat vil ske store udsving på valuta

EUR

Spot

6 mdr. frem

12 mdr. frem

7,45

7,46

7,46
5,60

markederne i 2011. Dette understøtter beslutningen om

CHF

5,93

5,80

kun at anvende EUR som finansieringsvaluta i Formuepleje-

USD

5,62

5,70

5,80

selskaberne.

GBP

8,72

8,86

9,00

JPY*

6,79

6,70

6,50

Kursen på JPY er skaleret med 100. Kurserne er i forhold til danske kroner.
EUR – euro; CHF – schweizerfranc; USD - amerikansk dollar ; GBP - britisk
pund; JPY - japansk yen.
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Aktier eller
obligationer?
af Anders Bjørnager, Formuerådgiver, Formuepleje A/S

Mange investorer bør hverken fravælge
aktier eller obligationer, men derimod
udnytte de to aktivtypers fordele
i porteføljesammenhænge.
Herigennem optimeres det
fremtidige afkast.
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Er aktier en dårlig investering?
Skal man som investorer afskrive aktier som en

fremtidige afkast. Det er yderst sjældent, at

god langsigtet investering eller tro på et fremti-

aktier giver et negativt afkast over en 10-årig

digt attraktivt afkast efter de sidste 10 års dårlige

periode. Målt på rullende 10 års perioder (ameri-

afkast? Hvis man ser på historikken, er der udsigt
til attraktive afkastmuligheder på aktiemarke-

kanske aktier) er det kun sket 6 gange over de sidste 85 år1). I figur 1 er disse perioder illustreret. I

derne de næste 3-5 år. På lang sigt reduceres

1938 er afkastet således -56% målt på 10 års

risikoen ved aktieinvesteringer, og afkastmulig

afkastet fra 1928-1938.

hederne øges. Denne sætning har været god latin

10 års perioderne med negativt afkast er cen-

i investeringsverdenen i mange år. Med to mar-

treret omkring 30’erne, Anden Verdenskrig, olie-

kante aktie-korrektioner siden år 2000 i form af

krisen i 70’erne og senest IT-boblen og finanskri-

IT-boblen og finanskrisen, har 00’erne som årti

sen her i 00’erne. Beregnes det akkumulerede

været udfordrende for de fleste aktieejere.

afkast 3 og 5 år efter en negativ 10 års periode,

Målt på de amerikanske aktier er 00’erne det

har alle de 5 tilfælde, der kan måles på resulteret

værste årti nogensinde med et afkast på -10%

i positive afkast. Gennemsnittet efter 3 år er et

inkl. udbytte. Til sammenligning gav 1930’erne

akkumuleret afkast på 44% og efter 5 år et akku-

et afkast på 1% inkl. udbytte. Ud fra et historisk

muleret afkast på 87%. Ud fra et historik per-

perspektiv rummer aktiemarkedet fremadrettet

spektiv er der således udsigt til et attraktivt aktie-

attraktive langsigtede afkastmuligheder. Nu er

afkast de næste 3- 5 år efter en 10-årig periode

historiske afkast som bekendt ingen garanti for

med dårlig performance.

1 6 PERIODER MED NEGATIVT 10 ÅRS RULLENDE AFKAST
250%

Tab
Afkast følgende 3 år
Afkast følgende 5 år

200%
150%
100%
50%
0%
-50%
-100%
1938

1947

1974

1978

1982

2009
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Er obligationer
en god investering?
De sidste 10-15 år har danske obligationer været en bedre
investering end globale aktier på trods af den lange tidsperiode
og den lavere risiko. Dårlige aktieafkast og store udsving på de
risikofyldte aktiver har betydet, at obligationer har været et foretrukket investeringsobjekt de seneste år.
Er obligationer egentlig bedre end aktier, og hvorfor skal man
egentlig påtage sig en risiko? Danske stats- og realkreditobligationer har været en fremragende investering de sidste 10-15 år,
da disse har haft en kombination af relativ lav risiko og højt
afkast. Det høje historiske afkast er resultatet af den høje
direkte rente i starten af perioden og de markante kursstigninger
i forbindelse med det store rentefald i perioden. I figur 2 er det
akkumulerede afkastet på globale aktier2) og danske obligationer
målt siden 1995, 2000, 2007 (aktietop) og 2009 (aktiebund).
I modsætning til den gængse ”investeringsteori” har obliga
tioner på både mellem og lang sigt leveret et markant merafkast
i forhold til globale aktier. Faktisk er det kun de sidste ca. 2 år,
at globale aktier har leveret et merafkast i forhold til danske
obligationer. Med en historisk lav rente, hvor investor med det
nuværende renteniveau må forvente et afkast på 2%-4% p.a
fremadrettet, er der bortset fra et ”japansk scenarie” med fremtidig lavvækst og deflation, ikke udsigt til, at obligationer kan
gentage de historiske flotte afkast.

2 AKKUMULERET AFKAST PÅ GLOBALE AKTIER OG OBLIGATIONER
250%

Globale aktier
Danske obligationer

200%
150%
100%
50%
0%
-50%
1.1.1995
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Aktier og obligationer?
Hvordan skal investor så agere i dag? Aktier

de Formueplejeselskaber, som via skalering

indeholder afkastpotentialet, men også den

(gearing) af optimumporteføljen matcher den

høje risiko. Obligationer giver et beskedent

ønskede risikoprofil.

afkast, men indeholder en lav(ere) risiko. Val-

To af de klassiske formueplejeselskaber

get mellem aktier og obligationer kan besva-

Formuepleje Pareto og Formuepleje Safe, har

res med, at det ikke er et spørgsmål om

leveret et særdeles konkurrencedygtigt afkast

enten-eller men et både-og.

i forhold til aktier og obligationer både på kort

Den rationelle investor søger et højt for-

og langt sigt jf. figur 3. Siden år 2000 har

ventet afkast og den til afkastet tilhørende la-

både

veste risiko. Ved at sammensætte en porte-

Pareto haft et betydeligt merafkast i forhold

følje med aktier og obligationer kan risikoen

til aktier og obligationer. Specielt performance

på den samlede portefølje reduceres. Porte-

i forhold til aktiemarkedet er iøjnefaldende. 1

føljesammensætninger med aktier og obliga-

mill. kr. investeret i 2000 er således vokset til

tioner giver investor mulighed for at finde de

hhv. 2,58 mill. kr. og 2,32 mill. kr. i Pareto

kombinationer, som giver det bedste forven-

og Safe, mens globale aktier er faldet til 0,77

tede afkast i forhold til risikoen. Den porteføl-

mill. kr. Bemærk at afkastet i Formuepleje

jekombination af aktier og obligationer som
indeholder det højeste afkast3) pr. risikoenhed

Pareto og Formuepleje Safe er opnået med en

kaldes optimumporteføljen4).

Formuepleje

Safe

og

Formuepleje

risikoprofil under eller på niveau med aktiemarkedet5). Investors valg er således ikke

De klassiske Formueplejeselskaber tager

mellem enten aktier eller obligationer, men

deres udgangspunkt i ovenstående optimum-

hvordan kombinationen af disse aktivtyper

portefølje. Investorer, hvis risikoprofil afviger

kan matche den valgte risikoprofil.

fra optimumporteføljen, kan vælge det eller
anders.bjoernager@formuepleje.dk
Kilder:
1) Wells Fargo Advisors, 2010 Economic and Market Outlook.
Afkastet er beregnet uden udbytte.
2) Globale aktier er beregnet på baggrund af FTW
3) Sharpe-ratio.

4) I Formueplejeselskaberne består optimumporteføljen
p.t. af ca. 20% aktier og 80% (danske) obligationer.
5) Målt på std. afvigelse.

3 AKKUMULERET AFKAST SIDEN 2000, (AKTIETOPPEN) OG (AKTIEBUNDEN).
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Når brikkerne
falder på plads
Formuerådgiverens vigtigste opgave er, at skabe
overblik og grundlag for de rigtige investeringer

af Marianne Halse, kommunikationskoordinator, Formuepleje A/S

Et mål uden plan er ikke et mål, men en drøm. I Formuepleje er målet, at skabe
størst muligt afkast for den enkelte aktionær. Planen er at lade grundig formueanalyse være afsættet. Jeg har talt med formuerådgiver Anders Kristiansen om,
hvordan brikkerne til den optimale formuesammensætning lægges.
Hvordan foregår det første rådgivningsmøde?
For mig som formuerådgiver er det interessant, at vide, hvordan formuen er
skabt. Ofte oplever jeg, at kunden har knoklet med egen virksomhed og rigtig
gerne vil fortælle om, hvordan grundstenen til formuen er blevet lagt. Beskrivelsen giver mig et indblik i, hvordan kunden har valgt og prioriteret tid, investeringer og ikke mindst økonomiske forhold frem til den dag, hvor vi sidder
overfor hinanden. Når jeg har godt kendskab til kundens baggrund, sætter det
formueanalysen i perspektiv. God formuerådgivning handler om meget mere
end tal. Tillid og respekt skal være baggrund for vores samarbejde.
Hvordan får du overblikket?
I løbet af mødet taler vi om værdien af boliger, eventuel udlejningsejendom,
pensioner, værdipapirer, værdi af egen virksomhed og andre aktiver der kan
værdiansættes. Formuesammensætningen kan være kompleks, og det er vigtigt
at få det fulde overblik – at se helheden og ikke kun brudstykker af billedet.
Hvad spørger du om?
Jeg stiller en lang række spørgsmål, som er med til at fremkalde et klart
billede, så vi arbejder i den rigtige retning. Jeg spørger til kundens risikovillighed, eventuelt egne oplevelser fra uroligheder på de finansielle markeder, og
hvad investeringshorisonten er. Hvad formålet med opsparingen er? Er der
drømme, der skal opfyldes her og nu? – eller senere? Jeg vil gerne vide, hvad
der er det allervigtigste for kunden.
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>> F
 orenklet sagt, så giver én
enkelt fondskode adgang til
en global aktieportefølje med
en bred vifte af danske realkreditobligationer
Anders Kristiansen, formuerådgiver
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>> M
 in opgave er at sende
opsparingen i den rigtige retning
Hvordan arbejder du

Hvordan matcher du kundens risikoprofil

med formueanalysen?

med valg af Formueplejeselskab?

Efter det første møde danner jeg mig et overblik, ud fra det

Kundens appetit på risiko afgør hvilket selskab, der skal

vi har talt om. Jeg gennemgår skattepapirer, oversigt over

investeres i. Det helt unikke i Formueplejeselskaberne er, at

pensionsformue og værdipapirer. Jeg arbejder på tværs af

risikoen er varedeklareret (se fig. 1). Derfor handler min råd-

kundens formueforhold og skaber derigennem min analyse.

givning om at skabe det rette match mellem kundens

Skatten er et kapitel for sig. Det er vigtigt, at kunden sparer

risikoprofil og det enkelte Formueplejeselskabs placering på

op i de rigtige skattemiljøer. Den højeste risiko skal være der,

risikobarometeret. Vi har deklareret selskaberne under fem

hvor horisonten er længst og skatten lavest. Det vil ofte sige

farver, så vi får formidlet for kunden, hvor vi befinder os rent

indenfor pensionsmidlerne, og den laveste risiko skal være

risikomæssigt. Når kunden investerer gennem Formuepleje,

blandt de frie midler.

er der adgang til ekstremt lave renter, og man hæfter ikke for
lånebeløbet, men udelukkende for det beløb, som man selv

Hvordan foregår det andet kundemøde?

kommer med. Det er her vigtigt, at pointere, at ikke alle Formueplejeselskaber anvender lånekapital. Når der anvendes

På det andet møde gennemgår jeg min præsentation og mit

lånefinansiering eller gearing, er det fordi, der kan skabes et

bud på, at imødekomme de ønsker kunden har, kombineret

højere afkast pr. investeret krone og fordi lærebøgerne viser,

med de hensyn jeg tager i relation til skat og øvrig lovgiv-

at det er vejen til den optimale form for investering.

ning. Vi kommer investeringsløsningen nærmere og taler om
risikovillighed samt forventning til afkast.

Hvordan vælger kunden?

Hvordan indgår Formueplejeselskaberne i

På et tidspunkt i rådgivningen er vi så langt, at kunden kun

dit investeringsforslag?

skal træffe to beslutninger: ”Hvilken risiko ønsker du?” og
”Hvornår skal du bruge dine penge?” Formueanalysen får bil-

Pengene skal arbejde bedst muligt. Jeg trækker linjerne til-

ledet til at falde på plads. Selvfølgelig kan der være spørgs-

bage til vores formueforvaltere; for hvad er det helt konkret,

mål og aspekter, der skal uddybes og forklares. Både mine

man får, som aktionær i Formueplejeselskaberne? Min helt

kollegaer i rådgiverteamet, og jeg selv bruger meget tid på,

klare pointe er, at en aktie i Formuepleje er en nem adgangs-

at læse og holde os helt ajour - blandt andet på området, der

billet til et komplekst investeringsunivers. Forenklet sagt, så

dækker skattelovgivningen. Hertil kommer, at den faglige

giver én enkelt fondskode adgang til en global aktieportefølje

sparring på tværs af organisationen Formuepleje er rigtig

bestående af 50-60 ultralikvide aktier kombineret med en

god. Det gør, at vidensniveauet er højt og sammenholdt med

bred vifte af danske realkreditobligationer.

mine mange års erfaring som rådgiver, sætter det mig i stand
til at besvare komplekse spørgsmål og finde gode løsninger
på specielle problematikker.

Risikobarometer
Obligationer

Hvordan følger du op

Aktier

Laveste

og hvad med kundepleje?
Højeste

Når kunden er blevet aktionær i Formueplejeselskaberne, er
formuen så at sige udliciteret, eller sat i pleje, og man kan

Optimum Pareto
Fokus

Safe
Epikur
Merkur
LimiTTellus

Penta

koncentrere sig om driften af egen virksomhed, om sit
seniorliv eller nogle af de andre ting, der giver ens liv fylde.
Vores arbejde koncentrerer sig om at følge op med rapporter
og løbende informationer om porteføljens afkast og ændrin-
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Figuren er et risikobarometer over det enkelte Formueplejeselskabs placering set i for-

ger indenfor skattelovgivning. Ved et årligt møde med kun-

hold til de øvrige selskaber og i forhold til risikoen på obligations- og aktiemarkedet.

den, eller når der er et behov, giver vi formuen et økonomisk
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Anders Kristiansen
•2
 007
Formuerådgiver i Formuepleje
• 2007-2004
Formuerådgiver i Nordea
•2
 004-1997
Bankrådgiver i Nordea
• 1997-1995
Bankuddannet i Nordea
Eksamineret assurandør på
livsforsikringsområdet i årene
2006-2003.
Anders er gift og har to døtre.

eftersyn. Det er vigtigt, fordi livsforhold og ønsker kan ændre
sig. De finansielle markeder forandres, nye muligheder opstår, og lovgivningen revideres. Min opgave er til stadighed

Formueanalysen indeholder:

at optimere kundens investering.

• Aktuel balancesammensætning
• Aktivfordeling og opdeling i skattemiljøer

Investerer du og din familie selv
i Formueplejeselskaberne?

• Den aktuelle porteføljes forventede afkast
og risiko
• Forventet konsekvens af

Tankegangen bag måden vi investerer på er velovervejet og
langsigtet. Resultaterne for selskaberne taler for sig selv, så
ja, jeg har både investeret i Formueplejeselskaberne til mig

porteføljeomlægning
• Hvilke aktiver bør ligge i hvilke
skattemiljøer?

selv og til mine børn.

• Totalbalance

Hvad er det vigtigste i dit arbejde

Resultatet er den optimale

som formuerådgiver?

formuesammmensætning.

Min opgave er at sende opsparingen i den rigtige retning
- ofte i et konstruktivt samarbejde med revisorer, advokater
og øvrige rådgivere, der har peget på Formuepleje som et

marianne.halse@formuepleje.dk

godt sted at investere.

Teamet af formuerådgivere

Helle Snedker

Torben Vang Larsen

Anders Kristiansen

Claus Hommelhoff

Marianne Thørs

Anders Bjørnager
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Formue
nyt
Hjælp til selvangivelsen

Introduktion til
Formuepleje

På www.formuepleje.dk/skatteguide er

Kom og få en introduktion til Formue-

der hjælp at hente til selvangivelsen for

plejes måde at investere og rådgive på.

2010. Vi har udarbejdet en skatteguide, hvor De kan få et overblik over,
hvordan Deres investeringer bliver beskattet, og hvordan De i øvrigt forholder Dem til skattereglerne. Har De
yderligere spørgsmål, er De velkom-

Husk
selvangivelse

Vi afholder åbne møder om vores investeringer, og De har mulighed for at
stille spørgsmål over et let traktement.
På en time kommer vi hele vejen rundt
om disse emner:

men til at kontakte vores formueråd-

Sådan investerer vi

givere på tlf. 87 46 49 00.

Få indblik i vores investeringsmodel,
som vi gennem snart 25 år har udviklet
og forfinet i en blanding mellem aktier
og obligationer.

Bliv opdateret
- modtag FORMUEnyt

Sådan rådgiver vi
Få svaret på hvordan vi kan rådgive
Dem bedst muligt.

FORMUEnyt er Formueplejes nyhedsbrev, der udkommer pr. e-mail 2-4

Sådan ser vi verden

gange månedligt. Vi giver Dem over-

Få vores aktuelle markedsvurdering.

blik over udviklingen på finansmarkederne og kommenterer bl.a. udviklin-

Introduktion til Formuepleje afholdes

gen i Formueplejeselskaberne.

på vores kontorer i Århus og Hellerup
på følgende dage:

Se formuepleje.dk/formuenyt og tilmeld Dem ved at indtaste Deres

Fredag den 4/2 2011 kl. 12.00

e-mailadresse. De kan altid framelde

Fredag den 4/3 2011 kl. 12.00

Dem igen, og vi videregiver ikke Deres

Fredag den 1/4 2011 kl. 12.00

e-mailadresse til andre.

Fredag den 6/5 2011 kl. 12.00
Fredag den 10/6 2011 kl. 12.00
Tilmelding venligst på: formuepleje.dk/
introduktion eller på tlf: 87 46 49 00

Danskernes formuer vokser
Danskernes formuer vokser fortsætter med at vokse, viser nye tal fra Danmarks Nationalbank. I 3. kvartal steg de finansielle aktiver i husholdningerne
– rede penge, bankkonti, værdipapirer og pensioner – med 88 milliarder kroner, eller 20.400 kroner pr. voksen dansker. Stigningen skyldtes både fortsat opsparing og værdistigninger på de værdipapirer og pensionsordninger,
som danskerne ejer. Og udviklingen fortsætter. Andre nye tal fra Nationalbanken viser, at privates indestående på bankkonti er steget med yderligere
5,5 milliarder kroner frem til udgangen af november.
Kilde: Danmarks Nationalbank
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Bestyrelsernes
side

Vigtige valg at træffe også i 2011
Danske vælgere og investorer står overfor en række vigtige valg i

Generelt blev 2010 et godt år for aktionærerne

2011. Ikke alene er det sikkert, at danskerne skal til stemmeurnerne

i Formueplejeselskaberne, der oplevede stigninger

og sætte deres kryds til et Folketingsvalg, hvor der er lagt op til et

i børskurserne på mellem 14,7%. og 34,2%.

politisk opgør om ikke mindst efterlønnen. For aktionærer med for-

Eller i gennemsnit 26,3%. på tværs af de syv

mueplejeaktier bliver det også i 2011 et vigtigt valg, at sikre sig det

børsnoterede selskaber. Kursstigninger, som be-

rette risikoniveau, der passer til den enkeltes formueforhold og inve-

styrelserne mener, er meget tilfredsstillende set i

sterings-horisont. De globale økonomiske forhold og de finansielle

lyset af, at de globale aktier er steget med

markeder har ændret sig markant og grundlæggende i de senere år,

18 %. og obligationsindekset steg med 5%.

så også derfor er den enkelte investors valg i dag af stor betydning for
fremtiden. For at sikre vores investorer et bredt udbud og flere valg-

Bevidste valg og lyse udsigter

muligheder, så tilbyder Formuepleje derfor også sine investorer at

Siden finanskrisens udbrud har meningerne været

vælge frit mellem otte forskellige Formueplejeselskaber med hver

mange – og delte – om, hvor længe krisen ville

sine karakteristika og risikoprofiler.

vare, og hvor dyb den ville blive. Der er stadig
store udfordringer for den globale økonomi og

Klar til fremtidens udfordringer og muligheder

bekymrende stor ubalance og statsgæld i en række

I Formueplejeselskabernes bestyrelser traf vi allerede i 2009 og

vestlige økonomier. På trods af disse åbenbare

2010 en række vigtige valg, som i dag har stor betydning for de otte

udfordringer og det gamle ordsprog, der siger, at

Formueplejeselskaber. Beslutninger, som både øger investorernes

”Det er svært at spå – især om fremtiden”, så væl-

muligheder for at få gavn og glæde af et yderligere opsving på de

ger vi i Formueplejeselskabernes bestyrelser alli-

finansielle markeder, men som samtidig reducerer risikoen i selska-

gevel at se frem mod et 2011, som vi tror, bliver

berne. Selskaberne har i dag en forholdsvis lav rentefølsomhed på

mere lyst og trygt end de foregående år. Både fordi

realkreditobligationerne, og beholdningerne af aktier er drejet over

markederne er begyndt at normalisere sig, men

mod lidt mere defensive aktier. De selskaber, der anvender fremmed-

også fordi vi i selskaberne har truffet nogle klare

finansiering, låner i dag i euro. Kort sagt har Formueplejeselskaberne

valg. Vi har valgt at sikre likviditeten i Formue

med fortidens valg og fravalg gjort sig klar til at håndtere fremtidens

plejeselskabernes aktier. Vi har valgt at reducere

udfordringer, men også høste frugterne af de muligheder, som frem-

risikoen. Vi har hævet solvensen i selskaberne. Der

tiden kan bringe.

er kort sagt truffet bevidste og vigtige valg.

Indløsningsret og fine afkast
Ét er at vælge den rette investering, men ligeså vigtigt er det, at man
som investor også kan komme ud af sin investering. Det er derfor også
et klart og bevidst valg, at investorer i Formueplejeselskaberne siden
2009 har haft en permanent og vedtægtsbestemt indløsningsret, der
giver investorerne ret til at sælge deres aktier tilbage til aktiernes
indre værdi med et fradrag på i dag kun mellem 1 og 3%. Denne indløsningsret er pr. 1. december 2010 nu fuldt indfaset, hvilket har
betydet, at forskellen mellem børskursen og indre værdi i nogle selskaber er indsnævret fra næsten 10%. for et år siden til i dag
mellem 1 og 3%. Likviditeten i Formueplejeselskaberne er øget markant, og risikoen for, at investorerne er fanget i deres investeringer,
er i realiteten elimineret.

Bestyrelsesformand
Jørn Nielsen
jn@formueplejeselskaberne.dk

Bestyrelsesformand
Carsten With Thygesen
cwt@formueplejeselskaberne.dk
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Lang
HORISONT
I Formueplejeselskaberne har vi altid haft fokus på et langsigtet afkast.
Det vil sige, at Formueplejeselskaberne primært henvender sig til den
langsigtede investor.
af Esben vibe, Direktør, formueplejeselskaberne
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Der er igennem årene lavet adskillige empiriske

Varedeklarerede investeringer

undersøgelser1), som alle kommer til den samme

Formueplejeselskabernes afkastforventninger er

konklusion – nemlig, at den langsigtede investe-

udtrykt i de såkaldte varedeklarationer – hvilket

ringsfilosofi skaber et højere afkast end en mere

konkret vil sige det forventede afkast målt på

kortsigtet investeringstilgang. Konklusionen er i

5-års perioder sat op imod risikoen målt på 3-års

virkeligheden ikke så overraskende, da en kort

perioder. Disse afkast- og risikoforventninger er

sigtet investeringsfilosofi jo betyder mange flere

målt med 80% sandsynlighed – det vil sige, at i

køb og salg med tilhørende handelsomkostninger

10% af perioderne vil afkastet være bedre, og i

samt ikke mindst, at man ofte vil være ude af

10% i af perioderne vil det være dårligere.

markedet. Og undersøgelserne bekræfter, at det

Det tilsvarende gør sig selvfølgelig gældende

ofte er de perioder, hvor man ikke er investeret,

for risikomålene – altså i 10% af 3-års perioderne,

og derfor måske ikke er med på en optur i marke-

vil risikoen være lavere, mens den i 10% af peri-

det, der reducere det langsigtede afkast.

oderne vil være højere.
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>> D
 en typiske investor,

som flytter formuen ud
og ind af aktiemarkedet,
opnår et markant dårligere
afkast end den investor,
som er med hele vejen

10 års resultater
Med et langsigtet fokus kunne det så være interessant at se

At Formueplejeselskaberne generelt har klaret sig bedre end

på, hvordan det er gået de seneste 10 år – det vil sige siden,

verdensaktieindekset, skyldes flere forhold:

vi startede på dette årtusinde.
De seneste 10 år er unægteligt en periode med mange

• Investeringsfilosofien bag Formueplejeselskaberne følger

op- og især nedture på de finansielle markeder. Det er såle-

den anerkendte porteføljeteori, hvor der investeres i en

des en periode, hvor vi bl.a. har oplevet en IT-boble, som bri-

blanding af aktier og obligationer, således at aktuelt mel-

stede og ikke mindst en finanskrise, der på mange måder kan

lem 20 og 30% af investeringerne placeres i aktier medens

måle sig med den store verdenskrise i 30’erne. Det er da

resten, 70 – 80% placeres i danske realkreditobligationer.

også en periode, hvor de globale aktier (FT World) har givet

Selskabernes kapitalgrundlag udgøres typisk af både egen-

et afkast på minus 25%.

kapital og lånekapital, som er optaget hos selskabernes

Alle Formueplejeselskaberne har i denne periode klaret sig

bankforbindelse på meget attraktive rentevilkår. Undtag

bedre end verdensaktieindekset. Således har Safe og Pareto

elser er dog Optimum og LimiTTellus, som udelukkende

med afkast på henholdsvis plus 123% og plus 149% gene-

investerer basis egenkapital. Dette betyder, at man får et

reret et afkast, som er henholdsvis 148% og 174% bedre

afkastpotentiale, som er større end en ren aktie- eller ren

end det, man ville have fået, hvis man havde investeret i

obligationsinvestering og det vel at mærke til en risiko, som

verdensaktieindekset i den samme periode. Resten af For-

er lavere eller på niveau med en ren aktieinvestering. Denne

mueplejeselskaberne har i denne 10-års periode skabt et

porteføljeteori blev udviklet af bl.a. James Tobin, som

afkast på mellem minus 24% og plus 88%. Se figur 1.

senere modtog Nobelprisen i økonomi for sine opdagelser.
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• Investeringsfilosofien er langsigtet – det vil sige med en

Schweizerfranc fravalgt

forholdsvis lav omsætningshastighed på de investerede

Som en konsekvens af de erfaringer, ví gjorde under finans

aktier og obligationer. Herved undgås en masse transakti-

krisen, har alle de selskaber, der anvender lånefinansiering,

onsomkostninger, som ellers bare ville nedsætte afkastet,

fravalgt schweizerfranc som en lånevaluta. Alle lån optages

og ikke mindst undgår man at være ude af markedet i de

nu i euro. En gennemregning viser, at selskabernes ”worst

perioder, hvor kurserne måske stiger meget. Det har vist

case” risiko herved er blevet reduceret med ca. 40% - altså

sig, at den største risiko eller rettere årsag til manglende

næsten en halvering. Og det vel at mærke uden at afkast

afkast, er at man ikke når at komme med, når kurserne for

potentialet er blevet mindre.

alvor stiger. Omkring omsætningshastigheden på de værdi-

esben.vibe@formuepleje.dk

papirer, som indgår i selskabernes beholdning, adskiller
Formueplejeselskaberne sig fra de fleste andre produkter i
markedet. De fleste andre investeringsselskaber eller investeringsforeninger har en meget højere omsætningshastighed på de underliggende værdipapirer. Det vil sige, at den
enkelte aktie eller obligation ikke beholdes langsigtet, men
ofte bliver byttet med en anden aktier eller obligation. Især
de investeringsprodukter, som udbydes af bankerne har ofte
en stor omsætningshastighed, hvilket måske ikke er så
overraskende, når man tænker på, at det jo netop er via omsætningen, at bankerne tjener penge på disse produkter.

Afkastmål 5 år

Economic Review, 2007, Anders Anderson: ”All Guts, No Glory”, Swedish Institute
for Financial Research, Stockholm, 2005 og Brad M. Barber & Terrance Odean:
“Trading is hazardous to your wealth”, University of California, 2000.

Risikoramme 3 år

Optimum

30%

-5%

Pareto

55%

-10%

Safe

70%

-15%

Epikur

85%

-20%

Penta

100%

-25%

65%

-12,5%

> FT World

-15%

LimiTTellus

Historical Returns? Evidence From Dollar-Weighted Returns.” The American

1 AFKAST SIDEN 1. JANUAR 2000 – 21. DECEMBER 2010

Varedeklaration

Merkur

1) I FORMUE 2007//03 er omtalt Ilia D. Dichev: “What Are Stock Investors’ Actual

FT-world

-25%

Penta

-24%
13%

Epikur

90%

Merkur

123%

Safe

149%

Pareto
-40% -20%
Risikoramme: Maksimalt kurstab på 3-årsperioder, opgjort med 90% sandsynlighed.
Der er ikke tale om garantier.
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Læs også magasinet FORMUE her:
HOTELLER:

Lundeborg Hotel & Café

Ballen Badehotel

Løndal Østerskov

Bogense Hotel

Marienlund, Skagen

Bredal Kro

Nørre Vinkel Hotel & Golfcenter

Brobyværk Kro

Otterup Hotel

Color Hotel Skagen

Radisson SAS, Silkeborg

Comwell Kellers Park

Rold Storkro

Det Lille Hotel, Ærøskøbing

Royal Oak, Rødding

Havreholm Slot

Ry Park Hotel

Hellerup Parkhotel

Skjoldenæsholm Hotel & Konferencecenter

Hotel Bretagne, Hornbæk

Skodsborg Kurhotel & Spa

Hotel Ebeltoft Strand

Snaptun Færgegaard

Hotel Europa, Åbenrå

Sophienberg Slot, Rungsted

Hotel Fjordgården

Steensgaard Herregaardspension

Hotel Hornbækhus

TRINITY Hotel & Conference Centre

Hotel Kong Arthur
Hotel Kronprinds Frederik

GOLFKLUBBER:

Hotel Lunderskov

Kolding Golf Club

Hotel Maribo Søpark

Hedens Golfbane

Hotel Sct. Thomas

Lyngbygaard Golf

Hotel Strandtangen

Rungsted Golfklub

Hotel Svedskegyden, Samsø

Ree Golf

Hotel Svendborg

Værløse Golfklub

Hotel Sønderborg Garni

Odense Golfklub

Hotel VejleFjord

Esbjerg Golfklub

Hotel Viking

Silkeborg Golf

Hotel Villa Brinkly

Falster Golf Klub

Hotel Villa Strand, Hornbæk

Hørsholm Golf

Hotel Vissenbjerg Storkro

Golfklubben Hedeland

Lind Hotel

Proark Odense Eventyr Golf
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Investor-psykologi
Flokmentalitet, tro på autoriteter og tryghed ved velkendte
handlingsmønstre styrer vores investoradfærd. Forskning indenfor
Behavioural Finance, eller på dansk investor-psykologi, belyser emnet.

Af Torben Vang-Larsen, Direktør for formuerådgivning, Formuepleje A/S

Med finanskrisen er der igen rejst kritik af de teo-

aktieindeks Dow Jones ville stige fra et niveau på

rier og modeller, vi sædvanligvis benytter til at

ca. 12.000 til 36.000 i løbet af få år – i dag 10

beskrive og forudsige den økonomiske udvikling

år efter – er niveauet 11.000.

og ikke mindst udviklingen på de finansielle mar-

Man bliver grådig, når man hører, at ”alle de

keder. Bobler blæses op igen og igen og sprænger

andre” tjener massevis af penge, og man frygter,

med voldsomme konsekvenser for både finans-

at stå tilbage som en af de sidste, der ikke kom

markederne og realøkonomien. Det er naturligt

med på vognen. Eksperterne indenfor Behavioural

at søge forklaringer på disse tilbagevendende

Finance teorien peger på flere forskellige forhold.

fænomener andre steder end i den traditionelle
finansteori, og forskningen indenfor Behavioural

Flokmentalitet

Finance er et af bidragene hertil.

Det er så rart at gøre det samme som de andre.

Forenklet sagt handler det om at forklare en

Man bliver tryg, når man kommer til samme kon-

udvikling, som man ellers ikke kan forklare – hvad

klusion som alle de andre. Talrige forsøg viser, at

var det, der fik investorer til at løbe efter IT-aktier

de fleste har svært ved at skille sig ud, hvis man

i slutningen af 1999, når priserne så åbenlyst var

er den 10’ende i rækken, der får spørgsmålet

forkerte? Hvad fik investorer til at tro, at risikoen

”hvad er to plus to?”, og alle andre har svaret 5.

ved subprime (mindre god kreditkvalitet) i 2007

Hvis alle siger, at tulipaner er sagen, og man kan

var forsvundet, og hvad fik priserne på ét enkelt

se, at prisen bare stiger og stiger, ja, så er det

tulipanløg op på niveau med en bondegård i Hol-

svært at stå udenfor.

land i 1600 tallet?
Umiddelbart er det lette svar grådighed og

36

Formue 1. kvartal 2011

Autoritetstroen er stærk

frygt. Man var jo idiot, hvis man i 1999 ikke kunne

Intet overgår professoren i den hvide kittel i tro-

regne ud, at internettet ville revolutionere vores

værdighed. Nutidens verden består af uendelig

samfund og dermed også økonomien. En af årets

meget information, og man kan få andres menin-

bestsellere var ”Dow 36,000: The New Strategy

ger om stort set alt. Derfor søger vi naturligt efter

for Profiting From the Coming Rise in the Stock
Market”.1) Bogen fastslog, at det amerikanske

personer – eller organisationer – som vi vælger at
tro lidt mere på end andre. Det kan være lægen,

a r t ikl er

>> Hvis alle siger, at tulipaner
er sagen, og man kan se,
at prisen bare stiger og
stiger, ja så er det svært
at stå udenfor

læreren, DR1 Nyhederne, bankrådgiveren eller en af vores
gode venner. At få en anbefaling fra en person, som vi har
tillid til, overgår næsten alt.
Jeg kan huske, at jeg på aktionærmøder i 2006 fortalte,
at boligpriserne nu var blevet så høje, at et ægtepar med
almindelige jobs som f.eks. skolelærere og politibetjente ikke
længere havde råd til at købe et standard parcelhus i Stor
københavn og omegn. Og næsten ingen havde råd til at
beholde deres huse, hvis de skulle forrente og afdrage en
belåning med deres indkomst. Men Nationalbanken, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og mange flere kunne forklare,
at prisudviklingen sagtens kunne begrundes med rentefaldet, beskæftigelsessituationen og tilflytningen til København. Det var mine professorer i hvide kitler, og jeg så derfor
ikke faldet i boligpriserne komme.
I dag er renterne endnu lavere, priserne er faldet med
25%, men troen på fremtiden og troen på, at man kan
beholde sit job, er endnu ikke så stærk, at vi for alvor ser en
vending i markedet.
Mønstre
En tredje ting, som eksperterne nævner, er gentagelse af
mønstre eller billeder, som vi forbinder med noget genkendeligt. Problemet er igen, at mængden af indtryk og informationer er enorme. Derfor søger vi at tage genveje alle de
steder, vi kan. De fleste kender nok det at gå ind i et rum fyldt
med mennesker – hvis vi ser en, vi kender, vil de fleste vælge
at gå hen til ham eller hende. På samme måde med aktieinvestering – har vi én gang haft held med en bestemt type
eller strategi, er det befriende nemt at gøre mere af det
samme. Og omvendt – har vi én gang prøvet at tabe penge på
aktier, er den lette løsning at holde sig helt væk. Det er der
ikke meget rationel analyse i, men det er nemt.
I Formuepleje følger vi udviklingen og forskningen, og
selvom vi fortsat mener, at den rigtige løsning er at være tro
overfor den økonomiske teori og fundamentale analyse, er
der ingen tvivl om, at der også i fremtiden kommer masser
af situationer og markedsbevægelser, der i et eller andet
omfang ikke kan forklares med økonomi og beregning. Faktisk må man nok forvente, at den øgede adgang til ”at trykke
på knappen” hjemme ved computeren eller på smartphonen
vil give langt større bevægelser og flere uforklarlige kurser
på enkelte papirer og hele markeder.
torben.vang@formuepleje.dk
1) James K. Glassman and Kevin A. Hassett.: “Dow 36,000: The New Strategy for
Profiting From the Coming Rise in the Stock Market”, Times Business, 1999.
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5 spørgsmål til
Claus Hommelhoff
Dagligdagen som senior formuerådgiver er godt fyldt op med samtaler
og talrige rådgivningsmøder. Jeg har stillet Claus Hommelhoff 5 spørgsmål
om, hvad der rør sig lige for øjeblikket.

af Marianne Halse, kommunikationskoordinator, Formuepleje A/S

Du stiftede Formuepleje sammen med Erik
Møller for snart 25 år siden, hvordan ser du
Formueplejeselskaberne i dag, og er der et
af selskaberne, du foretrækker?
Formueplejeselskaberne leverer som dengang
konkurrencedygtige afkast. Til eksempel har
Safe skabt et samlet afkast på knapt 1300%
eller 13% årligt siden selskabets start i 1988.
I den samme periode er FT World steget 126%.
”Hvilket selskab jeg foretrækker?” Ja, svaret må
være dem alle. Selv har jeg investeret i samtlige
Formueplejeselskaberne, og disse investeringer
udgør i dag næsten hele min portefølje.
Hvorfor skal der overhovedet være noget som
hedder Formuepleje, når der er så mange
andre muligheder for velhavende danskere?
Provisioner styrer rådgivningen hos banker og
andre investeringsrådgivere. Den påståede uafhængighed findes for det meste kun i markedsføringen. Vi modtager eller afgiver ikke provisioner. Formuepleje har fravalgt kurtage – altså at
have indtægter fra omsætning af værdipapirer. Vi
bliver primært aflønnet på baggrund af de resultater, vi kan fremvise. På den måde har vi helt de
samme interesser som vores kunder. Her er vores
styrke, og derfor skal man vælge Formuepleje til.
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Kan du give 3 gode grunde til, at man skal vælge

Hvilket spørgsmål fylder mest i øjeblikket, for de

at samarbejde med Formuepleje?

kunder du rådgiver?

Ja, det kan jeg, og i prioriteret rækkefølge er de:

Først og fremmest fylder finanskrisen forsat meget. Mange er
optaget af risikoen for en ny finanskrise og investerer derfor

1. Gode resultater

yderst forsigtigt. Dermed går de glip af det store potentiale,

Vi søger langsigtet afkast. I 2010 var afkastet målt på børs-

der sandsynligvis er på aktiemarkedet i de kommende år.

kurserne 15% i Formuepleje Optimum og mellem 22% og
34% i de selskaber der anvender gearing. Til sammenligning

Vi har taget det første skridt ind i et nyt årti, hvad er dit

steg de globale aktier med 18% og obligationsindekset steg

drømmescenarie for Formuepleje, når vi skriver 2020?

med 5%.
At alle tænker Formuepleje, når de tænker investering; fordi
2. Samme interesser

vores investeringsmodel har den blanding af aktier og obliga-

Medarbejdere, ledelse og ejere investerer selv. Vi kan ikke se

tioner, som gør den optimal. Og ja, så synes jeg det er godt,

en bedre måde, at investere vores opsparede midler.

at beholde lidt af den identitet som ”klassens frække dreng”,
som Formuepleje har haft siden starten i 1986.

3. Dygtige og engagerede rådgivere
Vores rådgivere er specialister i at give overblikket, der kan

marianne.halse@formuepleje.dk

optimere den samlede portefølje.

>> M
 ange er optaget af risikoen for en
ny finanskrise og investerer derfor yderst
forsigtigt. Dermed går de glip af det
store potentiale, der sandsynligvis er
på aktiemarkedet i de kommende år
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Likviditeten er sikret
Formueplejeselskaberne har indført en unik indløsningsret, der
sikrer, at aktionærerne kan sælge aktier tilbage til en på forhånd
garanteret kurs i forhold til den indre værdi.
Af Kristian R. Hansen, Kommunikationschef, Formuepleje A/S

Man siger, at likviditet i markedet er som blod,

Indløsning i praksis

der strømmer i en krop. Ikke noget vi tænker over

Formueplejeselskabernes aktiver består af børs-

til dagligt, men selv et kortvarigt svigt kan være

noterede værdipapirer og da passiverne er anfor-

livstruende. Finanskrisen gjorde, at de globale

dringsgæld - er de dagligt opgjorte indre værdier

pengemarkeder frøs til is – pengene flød ikke læn-

således naturlige omdrejningspunkter for kurs-

gere frit, og selv solvente og velfungerende virk-

dannelsen på børsen. Retten til at forlange

somheder og borgere blev lammede, hvis ikke de

aktierne indløst er en unik ret for aktionærer i

havde likvider. Bankerne havde ikke tillid, hverken

Formueplejeselskaberne – en ret, som aktionærer

til hinanden eller til kunderne - og investorer smed

i andre (investerings-)selskaber ikke har. Ind

alt, hvad der bare mindede om risiko, til fordel

løsningsretten er nedfældet i selskabernes ved-

for kontanter.

tægter og er en permanent ret, der er vedtaget

Det gjaldt naturligvis først og fremmest aktier

på ekstraordinære generalforsamlinger i marts

– men også fx danske realkreditobligationer, som

2010. Det er den nye selskabslov, der har mulig-

af brede dele af subprime-skræmte internationale

gjort indløsningsretten. Når en aktionær begærer

investorer blev betragtet som et marginalt mar-

aktierne indløst overfor selskabet, vil selskabet

ked for boliglån i et lille land uden for euroen. De

typisk nedbringe den samlede balance forholds-

ellers så effektive og likvide værdipapirmarkeder

mæssigt, dvs. nedbringe beholdningen af værdi-

var paralyserede. Kontanter var konge – og er det

papirer og eventuelle lån.

til dels stadigvæk. Formueplejeselskaberne blev

Hvis selskabet indløser aktier til fx 3% under

selvsagt også ramt, på trods af børsnoteringen. I

indre værdi, opnår de tilbageværende aktionærer i

en periode har der været et større udbud af aktier

selskabet således ubeskåret en gevinst på 3% i

end efterspørgslen på børsen har kunnet imøde-

forhold til indre værdi. Aktionærer, der ønsker at

komme, og det har ført til børskurser under den in-

sælge deres aktier kan fortsat vælge at handle via

dre værdi. Men nu er likviditeten sikret – en ny,

børsen; med indløsningsretten er aktionærerne

permanent og vedtægtsbestemt indløsningsret

blot sikrede at kunne komme af med aktierne, hvis

sikrer aktionærerne, at man altid kan komme af

dette måtte ønskes. Indløsning af aktier sker til

med aktierne igen.

aktiernes indre værdi fratrukket 1-3 procent.

Likviditet
Afledt af likvid, fra latin liquidus ’flydende’
Kontant; let omsættelig eller i stand til at opfylde sine
økonomiske forpligtelser med rede penge.
Den Danske Ordbog
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Likviditet I praksis
Likviditet – dét at have penge på lommen eller mulighed for at
skaffe det - er normalt ikke noget, der betyder ret meget i husholdningsøkonomien. En budgetkonto og evt. en kassekredit agerer så at sige elastik i hverdagen. Tilsvarende tænker de færreste
på, om de børsnoterede aktier i værdipapirdepotet nu også kan
sælges til de kurser, der fremgår af børsens kurslister. For det kan
de vel? Under finanskrisen oplevede investorerne, at likviditeten
pludselig forsvandt ud af markedet. Især, hvis man skulle omsætte værdipapirer for større beløb. Det gjaldt investeringsselskaber, og det gjaldt andre børsnoterede selskaber. En lang række
aktier blev handlet til kurser, der lå væsentligt under selskabernes indre værdi. Og det kunne der være mange gode grunde til:
Almindelige selskaber værdiansættes nemlig ikke alene I forhold
til den indre værdi men I lige så høj grad ud fra en vurdering af de
fremtidige indtjeningsmuligheder.
Et kik i kurslisten: TDC
De fleste private investorer tjekker i første omgang kursen - seneste kurs – for at se hvordan det står til med aktien. Men også
ordredybden, antallet af købere og sælgere i markedet er vigtigt,
når likviditeten skal vurderes.
• Seneste kurs i kurslisten angiver, at aktien senest er handlet til
denne kurs. Men intet om fremtiden.

”Likviditet i
markedet er som
blod for en krop”
Ukendt

• Budkursen angiver, hvor meget køberne er villige til at betale
for aktien. Men kun for et vist antal styk – den angivne mængde.
Hvis man vil sælge flere styks, må man ”samle op” i markedet
– til lavere kurser.
TDC er en meget stor aktie med en markedsværdi på omkring 50
mia. kr. Men likviditeten er ikke stor. Figuren viser således, at der
en dag i december 2010 er købsinteresse (bud) på ca. 2.751 styk
TDC-aktier til kurser fra 51,45 til 52,00 – svarende til en samlet
værdi af knap 150.000 kr. Det er således den aktuelle likviditet i
aktien, eller den portion aktier man i øjeblikket kan sælge via børsen. I praksis kan der vise sig at være flere købere i kulissen, lurepassende børsmæglere som står klar med flere købsønsker, hvis
de nuværende bliver ”skudt ned” som det hedder i børsjargonen.
Men der er ingen garanti for at kunne komme af med aktierne på
børsen. Derfor er det en klar fordel, at Formueplejeselskaberne
har en indløsningsret, der sikrer likviditeten i aktierne.

TDC ORDREDYBDE
Antal

Bud

Udbud

255

52,00

52,50

Antal
148

400

51,90

52,60

2.922

100

51,75

52,75

179

500

51,50

53,00

1.862

1.496

51,45

53,10

2.751

500
5.611

I venstre side viser hver bjælke hvor mange styk aktier (mængde) og til hvilken pris (bud),
køberne ønsker. Tilsvarende viser bjælkerne i højre side sælgernes salgspriser og antal styk.
En handel gennemføres, når – og hvis – købspris og salgspris (bud og udbud) matcher
hinanden – deraf begrebet match-systemet.
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Sund overvægt
i Emerging Markets
Indirekte eksponering skærmer porteføljerne på de nye markeder.

af Stephen Rammer, aktiestrateg, Formuepleje A/S

En tredjedel af Formueplejes aktier er ekspo

EM er ikke dyrt, hvis

nerede mod lande udenfor de traditionelle vest-

vækstudsigterne holder

lige markeder. Vi vælger dog typisk indirekte eks-

Det ville være naturligt, at de bedre vækstudsig-

ponering via vestlige selskaber, af hensyn til

ter også havde affødt en markant bedring i værdi-

mange af de corporate governance udfordringer

ansættelsen i EM området i relation til hele ver-

som en direkte investering i Emerging Markets

den. Men faktisk har de seneste par år vist, at EM

(EM) repræsenterer.

området stadig handler til en lille discount(P/E på

MSCI EM (indeks over Emerging Markets) har

13,2x) til verdens-indekset (P/E 14,0x) efter

igen i år (ytd) leveret en markant outperformance

kortvarigt at have handlet med en lille præmie

af det globale MSCI World indeks (verdens-

i starten af 2008, før krisen indtraf (se figur 2).

indeks). Således er MSCI EM steget 15% mod

I forhold til de historiske niveauer ligger EM pt på

MSCI Worlds ca. 10%. I forhold til bunden d. 9/3-

sit historiske 5 års gennemsnit.

2009 er MSCI EM steget 140% mod MSCI
Worlds 92%.

Til sammenligning ligger indtjening pr. aktievæksten (EPS 12m fwd.) for EM området nu på
ca. 19% svarende til en PEG ratio (Price/Earnings
To Growth ratio) lidt under 0,7. Det er især lande

1 SAMMENLIGNING AF VÆGTE (MSCI WORLD / MSCI EM)
30%

MSCI EM

MSCI World

som Rusland, Brasilien, Sydkorea, Sydafrika og
Mexico, der handler på PEG ratios tæt på 0,5,
som ser billige ud, når de vækstjusteres, medens

25%

Kina og Indien er tættere på 1,0. Generelt hand-

20%

les den østeuropæiske blok til ca. halv pris (PEG

15%

0,4) af Asien (PEG 0,7), medens Latinamerika er
nogenlunde midt imellem (0,6).

10%

Der kan argumenteres for, at EM bør handles
5%

med en præmie i forhold til verdensindekset givet
de bedre vækstudsigter og de bedre finansielle
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Forsyning

Defensivt
forbrug

Cyklisk
forbrug

Industri

Telekom

IT

Energi
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Health Care

Kilde: Nordea

Materialer

Finans

0%

forhold (især de makroøkonomiske). Overfor dette
står naturligvis den større volatilitet på disse
markeder samt corporate governance usikkerhe-

A r t ikl er

funds), der udbydes med EM som tema, er eksploderet. Den

2 EMERGING MARKETS HANDLER PÅ NIVEAU
MED MSCI WORLD
20,0

MSCI World

liberale pengepolitik i Vesten har på det seneste kanaliseret
MSCI EM

mange penge over i EM området, og det er ikke urealistisk at

18,0

antage, at så længe likviditeten er rigelig fra den amerikanske

16,0

centralbank, FED, vil denne trafik fortsætte. I 2009 var der et
netto inflow i aktier på USD 60 mia., og i 2010 ser det ud til

14,0

at lande på knap USD 80 mia. Bruttobeløbet er selvfølgelig

12,0

meget større og afspejler, at mange EM lande også er be-

10,0

gyndt at investere i de kriseramte vestlige selskaber. Allige-

8,0

vel er det særdeles relevant at overveje, om EM efterhånden

6,0

er blevet en ”crowded trade”, som alt for mange flokkes om.

4,0
Jan. 2007

Jan. 2008

Jan. 2009

Jan. 2010

Jan. 2011

Kilde: Bloomberg

Hvor stor er Formueplejes EM eksponering?
Hvis man bruger vores valutaeksponering som proxy for
vores geografiske eksponering, kan man godt fejlagtigt få
den opfattelse, at vi har en beskeden eksponering mod EM.

den. Det er for eksempel ikke ualmindeligt, at kinesiske sel-

Det er dog ikke tilfældet, idet en del af vores eksponering i

skaber udarbejder op til 5 forskellige regnskaber afhængig

EM ligger i de såkaldte ADR’s, som er EM parallelnoteringer

af, hvem der står som modtageren af regnskabet. Korruption

i USA. Dertil kommer, at vi i overvejende grad har valgt at

er også betydelig mere udtalt i mange af disse udviklings-

tage en EM eksponering via vestlige selskaber, som har en

økonomier, selvom nogle måske vil mene, at finanskrisen i

betydelig tilstedeværelse i EM. Dette af hensyn til mange

vesten også har vist behov for selvransagelse.

af de corporate governance udfordringer som en direkte
investering i EM repræsenterer.

Hvor længe kan det fortsætte?

De selskaber vi har investeret i har ca. 16% af deres om-

I Formuepleje tror vi, at EM området strukturelt bør have en

sætning i EM områderne. Dertil kommer yderligere 17% i

overvægt. Urbaniseringen og industrialiseringen er stærkt

ROW (rest of world), som primært omfatter Japan, Korea og

megatrends, som rækker mere end blot nogle år ud i frem

andre af deres udviklede økonomier i Asien. Samlet set er

tiden. Til gengæld har store dele af EM området også

ca. 33% af vores portefølje således eksponeret mod lande

stigende udfordringer omkring demografien som i de vestlige

uden for de traditionelle vestlige markeder. Den resterende

lande. I 2010 har mange fundmanagere øget deres ekspo-

eksponering er mod Nordamerika (36%) og Europa (31%).

nering mod EM. Det samme gælder et stigende antal retailinvestorer ligesom antallet af ETF’er (Exchange-traded

stephen.rammer@formuepleje.dk
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Sådan bliver De aktionær
De kan med fordel blive aktionær i Formueplejeselskaberne.
Vores specialister er behjælpelige med at forklare og uddybe konceptet.
Det kan vise sig at blive den bedste tid, De har investeret.

Formueplejeselskaberne er aktieselskaber noterede på
børsen - selskaber som omsættes frit. De kan købe aktier
i Formueplejeselskaberne gennem Deres bank eller netbank, ligesom alle andre børsnoterede aktier. Ved køb af
aktier til en værdi af minimum 100.000 kr. kan De handle
via Formuepleje A/S. Der beregnes ingen kurtage, men
alene et notatgebyr, pt. på 250 kr. til Nordea Bank Danmark A/S. Formuepleje A/S har således ingen indtægter
relateret til handlens gennemførelse, men yder denne
aktionærservice ud fra ønsket om en nem, billig og effektiv handelsafvikling for vores kunder. Der er en permanent
og vedtægtsbestemt indløsningsret, som en ekstra
service og sikkerhed for aktionærerne.
Bevare og øge formuen
Formuepleje tilbyder økonomisk rådgivning og sparring
med udgangspunkt i en analyse af Deres aktuelle økonomiske situation – herunder en second opinion på aktuelle
valg. Analysen munder ud i konkrete anvisninger på en
optimal formuesammensætning.
Økonomi er komplekst og består af investering i fast ejendom, selskaber, virksomhedsordninger, pensioner og privat regi. De mange forskellige skattemiljøer giver ofte
mulighed for at sammensætte investeringerne så hensigtsmæssigt, at resultatet efter skat forbedres væsentligt. De er naturligvis velkommen til at lade Deres revisor
eller anden rådgiver deltage ved et uforbindende møde.
Kontakt os gerne for nærmere information på
tlf. 87 46 49 00 eller læs mere på formuepleje.dk
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Formueplejeselskaberne på tværs
Sammenligning af de vigtigste karakteristika for de enkelte Formueplejeselskaber
Klassiske selskaber
Note

Optimum

Special-selskaber

Pareto

Safe

Epikur

Penta

Merkur

LimiTTellus

Fokus

Globus

30%

55%

70%

85%

100%

65%

>FT World

-

-

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-12,5%

-15%

-

-

Investeringsunivers

”Danske obligatoner
Globale aktier”

”Danske obl.
Globale aktier
Formueplejeselskaberne”

100%
globale aktier

100% danske
obligationer

100%
globale aktier

Investeringsstrategi

Tangentporteføljeteori

Fund of funds

”100% aktier
Optionssikring”

Rentearbitrage

100%
globale aktier

VAREDEKLARATION
Afkastmål, 5 år
1

"Risikoramme
Maksimalt kurstab 3 år"

AKTIVER
Milliarder kroner
Obligationer/kontant

0,5

3,3

9,2

4,3

6,2

0,4

0,0

1,4

Aktier

0,3

0,6

2,4

1,3

1,9

0,7

0,7

-

0,1
-

Samlet portefølje

0,8

3,9

11,6

5,6

8,1

1,0

0,7

1,4

0,1

Andel af balance
Obligationer/kontant

66%

84%

79%

77%

76%

35%

1%

100%

3%

Aktier

34%

16%

21%

23%

24%

65%

99%

0%

97%

Obligationer/kontant

66%

321%

315%

340%

386%

54%

1%

511%

3%

Aktier

34%

61%

82%

100%

120%

99%

99%

-

97%

Egenkapital

0,8

1,0

2,9

1,3

1,6

0,7

0,7

0,3

0,1

Lånekapital

-

2,9

8,6

4,3

6,5

0,4

-

1,1

-

0,8

3,9

11,6

5,6

8,1

1,0

0,7

1,4

0,1

100%

26%

25%

23%

20%

65%

100%

20%

100%

-

74%

75%

77%

80%

35%

-

80%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

2,9

3,0

3,4

4,1

0,5

-

4,1

-

Andel af egenkapital

PASSIVER
Milliarder kroner

Samlet portefølje
Procent
Egenkapital (solvens)
Lånekapital
Samlet portefølje
Gearing

DIVERSE
2

Omkostninger
Resultathonorar

10%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

5%

Adm. omk., % af balance

0,62%

0,52%

0,40%

0,53%

0,48%

0,40%

0,70%

0,28%

1,17%

Adm. omk., % af egenkapital

0,62%

2,00%

1,70%

2,30%

2,30%

0,70%

0,70%

1,41%

1,17%
Nej

Øvrige oplysninger
Noteret på NASDAQ OMX
3

Antal aktionærer
Startår

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

500

1.000

3.200

2.400

3.800

1.200

700

100

-

2006

1999

1988

1991

1994

1998

2005

2009

2010

1) Opgjort med 90% sandsynlighed.
2) Der betales 10% resultathonorar, når der er overskud (Globus dog 5%). Tidligere års underskud skal genindtjenes før der igen betales
resultathonorar. Der er således ikke i alle selskaber betalt resultathonorar i seneste regnskabsår. Globus er nystartet 2010 og omkostninger
er anslået i tegningsmaterialet. Kilde: Seneste årsarpporter.
3) Antal navnenoterede aktionærer ultimo seneste regnskabsår.
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Introduktion til faktasiderne
Faktasiderne giver et overblik over investeringerne i Formueplejeselskaberne.
Her kan De se en forklaring til de mange fagudtryk, der anvendes på de følgende
sider. Alle resultater er opgjort efter selskabsskat og efter alle omkostninger.

BESKRIVELSE
Kort introduktion til selskabets investeringsstrategi.

Største aktiepositioner

FA k tA – d e c emb er 2010

Viser antallet af aktier i porteføljen

Formuepleje Safe A/S

samt de ti største aktieinvesteringer
med angivelse af den procentvise

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 1995-2010

Beskrivelse

250

RISIKO
Indikerer selskabets placering på
risikobarometeret i forhold til de
øvrige Formueplejeselskaber og i
forhold til risikoen på obligationsog aktiemarkedet.

Formuepleje Safe er et skattefrit investeringsselskab, der investerer i obligationer og aktier efter Nobelprisbelønnede investeringsmodeller. Selskabet investerer med en kombination af egenkapital
og lånekapital, der kan optages som lån i dansk og udenlandsk
valuta. Den aktuelle fordeling ses nederst til højre.

Obligationer

Aktier

KURSUDVIKLING

Højeste

AFkAsT siDeN
Pareto
Fokus

safe
merkur
limittellus
Globus

epikur

2000

2005

Safe

891%

127%

48%

17%

Ft World

101%

-25%

18%

18%

Forskel

790%

1995

152%

30%

-1%

Penta

2010

Figurerne viser udviklingen i selska-

sTAMDATA
Indre værdi

152,8

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato

egenkapital, mio. kr.*

2.908

200

Samlet balance, mio. kr.*
Fondskode

15.558
Dk0016110547

Startdato
Fast honorar i % af aktiver, max
resultathonorar ved overskud

01.05.1988
0,5%
10%
70%
-15%
538

STAMDATA

*Opgjort efter de nye regnskabsprincipper (IFrS), som betyder,
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.

Faktuelle oplysninger om selskabet.

10 sTørsTe AkTiePOsiTiONer

ker det maksimale forventede for-

FT World (DKK)

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

laveste

Optimum

Akk. underskud, mio. kr.**

kedsforhold. Risikoramme udtryk-

100

0

risikoramme, 3 år

medianafkast under normale mar-

andel.

Safe

150

50

risikO

Afkastmål, 5 år

Afkastmål er selskabets forventede

200

Safe

bets indre værdi på både kort og

FT World (DKK)

lang sigt sammenholdt med udvik-

175
150
125

lingen i det globale aktieindeks FT

100
75
Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

World eller det danske realkreditin-

PORTEFØLJE

** Indtjenes før der igen betales resultathonorar.

% af aktiebeh.
1 microsoft

3,2%

3 Halliburton Co.

3,0%

5 teva Pharmaceutical

deks (Optimum og Fokus). Tabellen

Aktier 82

Egenkapital 100

viser afkast siden 1995, 2000,

Investering

Finansiering

2,8%
2,7%

6 G4S

2,7%

7 transocean Inc.

2,6%

8 Allianz AG

2,6%

9 Conocophillips

2,5%

10 Aker Solutions

2,5%

Antal aktier i portefølje:

Lånekapital 297

3,3%

2 IBm
4 rSA Insurance Group

Obligationer 315

65

2005 og 2009. For nye selskaber

POrTeFøljer
Obligationer

Aktier

lånekapital

varighed < 3 år

38%

europa

49%

Dkk

0%

varighed 3-5 år

46%

uSA

48%

eur

100%

varighed > 5 år

16%

Øvrigt

4%

CHF

0%

muetab i selskabets indre værdi,

Nærværende faktaark er en informationsservice. Alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge af
periodiseringer, handler under afvikling etc. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene tjene som
grundlag for en investeringsbeslutning. Historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Bemærk, at selskabet investerer for både egne og lånte midler, hvilket kan
forøge risikoen. Investorerne hæfter dog ikke for den gæld, selskabet optager, hvorfor investorerne således højst
kan tabe det beløb, de selv har investeret. For yderligere information henvises til vedtægter, børsprospekter,
fondsbørsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.

der indtræffer med 90% sandsyn-
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siden start.

49

lighed. Der er ikke tale om garantier. Syv af Formueplejeselskaberne
er noterede på NASDAQ OMX Copenhagen A/S (Mid Cap/

PORTEFØLJER – Obligationer

Small Cap). Formuepleje Fokus og Formuepleje Invest, afde-

Fordeling på restløbetid i år udtrykt ved korrigeret varighed,

ling Globus er ikke noterede, oplysning om indre værdi mv.

der viser obligationers kursfølsomhed over for renteændrin-

kan findes på www.formuepleje.dk/formueplejeselskaberne.

ger. Korrigeret varighed viser, hvor meget kursen vil stige,
hvis renten falder 1%-point og tager højde for, at obligatio-

PORTEFØLJE

nen kan blive udtrukket til kurs 100,hvis låntager vælger at

Figuren viser sammensætningen af selskabets investering og

indfri lånet før tid. En korrigeret varighed på 4 betyder, at

finansiering. Egenkapitalen, som er aktionærens indskud,

kursen vil stige 4% hvis renten falder 1%-point.

sættes altid til 100. I selskaber, der investerer for lånte midler anføres tillige, hvor stor lånekapitalen er i forhold til egenkapitalen. En lånekapital-værdi på 200 betyder, at selskabet
optager lån på 200 kr. for hver 100 kr. aktionærerne skyder
ind. Selskabets gearing kan da opgøres til 2, idet egenkapitalen geares 2 gange. Selskabets solvens kan opgøres som
100/300 = 33%. En aktie-værdi på 80 betyder, at 80% af
egenkapitalen er investeret i aktier.

Korte:

Korrigeret varighed op til 3 år

Mellem: Korrigeret varighed 3 – 5 år
Lange: Korrigeret varighed over 5 år
Aktier
Viser aktieinvesteringernes geografiske fordeling.
Lånekapital
Viser lånekapitalens sammensætning på valutaer:
DKK = danske kroner, EUR = euro, CHF = schweizerfranc.
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Formuepleje Optimum A/S
UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2006-2010

Beskrivelse

145

Formuepleje Optimum er et skattefrit investeringsselskab, der
investerer i obligationer og aktier efter Nobelprisbelønnede investeringsmodeller. Selskabet investerer udelukkende for egne
midler.

Nykredits Realkreditindeks

130

Optimum

115

100

RISIKO

85

Obligationer

07

Aktier

Laveste

Optimum

Safe
Merkur
LimiTTellus
Globus

Epikur

Penta

Egenkapital, mio. kr.*
Samlet balance, mio. kr.*
Fondskode
Startdato
Fast honorar i % af aktiver, max

10

11

12

2006

2007

2008

2010

Optimum

15%

9%

6%

9%

NYK Obl.indeks

24%

23%

21%

5%

Forskel

-9%

-14%

-15%

4%

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato

STAMDATA
Indre værdi

09

AFKAST SIDEN

Højeste

Pareto
Fokus

08

160

114,5
802
802
DK0060026680
01.02.2006

FT World (DKK)

140

Optimum
120

Obl. indeks
100

0,5%

Resultathonorar ved overskud

10%

Afkastmål, 5 år

30%

Risikoramme, 3 år

-5%

*Opgjort efter de nye regnskabsprincipper (IFRS), som betyder,
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.

80
Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

PORTEFØLJE

10 største aktiepositioner
% af aktiebeh.
1 G4S

3,5%

2 IBM

3,3%

3 Halliburton

3,2%

4 Microsoft Corp

3,1%

5 Conocophillips

3,1%

6 Transocean Inc

2,8%

7 CVS Caremark

2,7%

8 Ahold

2,6%

9 Hewlett-Packard Co.

2,6%

10 RSA Insurance Group

2,5%

Antal aktier i portefølje:

57

Obligationer 66
Egenkapital 100

Aktier 34

Investering

Finansiering

Porteføljer
Obligationer

Aktier

Varighed < 3 år

29%

Europa

49%

Varighed 3-5 år

50%

USA

48%

Varighed > 5 år

21%

Øvrigt

3%

Nærværende faktaark er en informationsservice. Alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge af periodiseringer, handler under afvikling etc. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene tjene som grundlag for
en investeringsbeslutning. Historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. For yderligere information henvises til vedtægter, børsprospekter, fondsbørsmeddelelser samt
års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.
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Formuepleje Pareto A/S
Beskrivelse

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 1999-2010

Formuepleje Pareto er et skattefrit investeringsselskab, der inve
sterer i obligationer og aktier efter Nobelprisbelønnede investeringsmodeller. Selskabet investerer med en kombination af
egenkapital og lånekapital, der kan optages som lån i dansk og
udenlandsk valuta. Den aktuelle fordeling ses nederst til højre.

350

400

300

Pareto

250
200
150

FT World (DKK)

100

RISIKO
Obligationer

50

Aktier

00

Laveste

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Højeste

AFKAST SIDEN
Optimum

Pareto
Fokus

Safe
Merkur
LimiTTellus
Globus

Epikur

Penta
Pareto

1999

2000

2005

2010

160%

153%

24%

14%

8%

-25%

18%

18%

152%

178%

6%

-4%

FT World
Forskel

STAMDATA
Indre værdi

259,3

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato

Egenkapital, mio. kr.*

1.019

175

Samlet balance, mio. kr.*

3.891

Fondskode

DK0016023494

Startdato
Fast honorar i % af aktiver, max

01.07.1999
0,5%

Resultathonorar ved overskud

10%

Afkastmål, 5 år

55%

Risikoramme, 3 år
Akk. underskud, mio. kr.**

Pareto
150

-10%
29

*Opgjort efter de nye regnskabsprincipper (IFRS), som betyder,
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.

FT World (DKK)

125

100

75
Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

PORTEFØLJE

** Indtjenes før der igen betales resultathonorar.
10 største aktiepositioner
% af aktiebeh.
1 IBM

3,5%

2 G4S

3,4%

3 Microsoft

3,3%

4 Allianz AG

2,9%

Aktier 61

5 Halliburton Co.

2,8%

Investering

6 RSA Insurance Group

2,7%

7 Hewlett-Packard Co.

2,6%

8 Conocophillips

2,6%

9 Transocean

2,5%

10 CVS Caremark

2,5%

Antal aktier i portefølje:

61

Lånekapital 282

Obligationer 321

Egenkapital 100
Finansiering

Porteføljer
Obligationer

Aktier

Lånekapital

Varighed < 3 år

30%

Europa

48%

DKK

17%

Varighed 3-5 år

53%

USA

48%

EUR

83%

Varighed > 5 år

16%

Øvrigt

4%

CHF

0%

Nærværende faktaark er en informationsservice. Alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge af
periodiseringer, handler under afvikling etc. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene tjene som
grundlag for en investeringsbeslutning. Historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Bemærk, at selskabet investerer for både egne og lånte midler, hvilket kan
forøge risikoen. Investorerne hæfter dog ikke for den gæld, selskabet optager, hvorfor investorerne således højst
kan tabe det beløb, de selv har investeret. For yderligere information henvises til vedtægter, børsprospekter,
fondsbørsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.
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Formuepleje Safe A/S
UDVIKLING I INDRE VÆRDI 1995-2010

Beskrivelse

250

Formuepleje Safe er et skattefrit investeringsselskab, der investerer i obligationer og aktier efter Nobelprisbelønnede investerings
modeller. Selskabet investerer med en kombination af egenkapital
og lånekapital, der kan optages som lån i dansk og udenlandsk
valuta. Den aktuelle fordeling ses nederst til højre.

200

Safe

150
100

FT World (DKK)

50

RISIKO
Obligationer

0

Aktier

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Laveste

Højeste

AFKAST SIDEN
Optimum

Pareto
Fokus

Safe
Merkur
LimiTTellus
Globus

Epikur

1995

2000

2005

2010

Safe

891%

127%

48%

17%

FT World

101%

-25%

18%

18%

Forskel

790%

152%

30%

-1%

Penta

STAMDATA
Indre værdi

152,8

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato

Egenkapital, mio. kr.*

2.908

200

Samlet balance, mio. kr.*
Fondskode

11.558
DK0016110547

Startdato
Fast honorar i % af aktiver, max

01.05.1988
0,5%

Resultathonorar ved overskud

10%

Afkastmål, 5 år

70%

Risikoramme, 3 år
Akk. underskud, mio. kr.**

-15%
538

*Opgjort efter de nye regnskabsprincipper (IFRS), som betyder,
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.

Safe

175
150
125

FT World (DKK)

100
75
Jan
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Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

PORTEFØLJE

** Indtjenes før der igen betales resultathonorar.
10 største aktiepositioner
% af aktiebeh.
1 Microsoft

3,3%

2 IBM

3,2%

Obligationer 315

Lånekapital 297

3 Halliburton Co.

3,0%

4 RSA Insurance Group

2,8%

Aktier 82

Egenkapital 100

Investering

Finansiering

5 Teva Pharmaceutical

2,7%

6 G4S

2,7%

7 Transocean Inc.

2,6%

8 Allianz AG

2,6%

9 Conocophillips

2,5%

10 Aker Solutions

2,5%

Antal aktier i portefølje:

65

Porteføljer
Obligationer

Aktier

Lånekapital

Varighed < 3 år

38%

Europa

49%

DKK

0%

Varighed 3-5 år

46%

USA

48%

EUR

100%

Varighed > 5 år

16%

Øvrigt

4%

CHF

0%

Nærværende faktaark er en informationsservice. Alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge af
periodiseringer, handler under afvikling etc. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene tjene som
grundlag for en investeringsbeslutning. Historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Bemærk, at selskabet investerer for både egne og lånte midler, hvilket kan
forøge risikoen. Investorerne hæfter dog ikke for den gæld, selskabet optager, hvorfor investorerne således højst
kan tabe det beløb, de selv har investeret. For yderligere information henvises til vedtægter, børsprospekter,
fondsbørsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.
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fak ta – d e cemb er 2010

Formuepleje Epikur A/S
UDVIKLING I INDRE VÆRDI 1995-2010

Beskrivelse

1.200

Formuepleje Epikur er et skattefrit investeringsselskab, der inve
sterer i obligationer og aktier efter Nobelprisbelønnede inve
steringsmodeller. Selskabet investerer med en kombination af
egenkapital og lånekapital, der kan optages som lån i dansk og
udenlandsk valuta. Den aktuelle fordeling ses nederst til højre.

1.000
800
600

Epikur

400

FT World (DKK)

200

RISIKO
Obligationer

0

Aktier

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Laveste

Højeste

AFKAST SIDEN
Optimum

Pareto
Fokus

Safe
Merkur
LimiTTellus
Globus

Epikur

1995

2000

2005

2010

Epikur

363%

15%

-25%

17%

FT World

101%

-25%

18%

18%

Forskel

262%

40%

-43%

-1%

Penta

STAMDATA
Indre værdi

340,1

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato

Egenkapital, mio. kr.*

1.269

175

Samlet balance, mio. kr.*

5.574

Fondskode

DK0016079288

Startdato
Fast honorar i % af aktiver, max

01.11.1991
0,5%

Resultathonorar ved overskud

10%

Afkastmål, 5 år

85%

Risikoramme, 3 år
Akk. underskud, mio. kr.**

-20%
2.716

*Opgjort efter de nye regnskabsprincipper (IFRS), som betyder,
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.
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PORTEFØLJE

** Indtjenes før der igen betales resultathonorar.
10 største aktiepositioner
% af aktiebeh.
1 IBM

3,5%

2 Microsoft

3,2%

3 Allianz AG

3,1%

4 G4S

3,1%

5 RSA Insurance Group

3,0%

6 Transocean Inc.

2,8%

7 Halliburton Co.

2,8%

8 Teva Pharmaceutical

2,7%

9 CVS Corp

2,5%

10 Unilever NV CVA

2,5%

Antal aktier i portefølje:

59

Obligationer 340

Lånekapital 340

Aktier 100

Egenkapital 100

Investering

Finansiering

Porteføljer
Obligationer

Aktier

Lånekapital

Varighed < 3 år

29%

Europa

49%

DKK

0%

Varighed 3-5 år

58%

USA

47%

EUR

100%

Varighed > 5 år

12%

Øvrigt

5%

CHF

0%

Nærværende faktaark er en informationsservice. Alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge af
periodiseringer, handler under afvikling etc. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene tjene som grundlag for en investeringsbeslutning. Historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Bemærk, at selskabet investerer for både egne og lånte midler, hvilket kan forøge
risikoen. Investorerne hæfter dog ikke for den gæld, selskabet optager, hvorfor investorerne således højst kan
tabe det beløb, de selv har investeret. For yderligere information henvises til vedtægter, børsprospekter, fondsbørsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.
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Formuepleje Penta A/S
Beskrivelse

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 1995-2010

Formuepleje Penta er et skattefrit investeringsselskab, der investerer i obligationer og aktier efter Nobelprisbelønnede investeringsmodeller. Selskabet investerer med en kombination af egenkapital
og lånekapital, der kan optages som lån i dansk og udenlandsk
valuta. Den aktuelle fordeling ses nederst til højre.

600

700

500
400
300
200

Penta

100

RISIKO
Obligationer

FT World (DKK)

0

Aktier

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Laveste

Højeste

AFKAST SIDEN
Optimum

Pareto
Fokus

Safe
Merkur
LimiTTellus
Globus

Epikur

1995

2000

2005

2010

Penta

147%

-22%

-44%

20%

FT World

101%

-25%

18%

18%

46%

3%

-62%

2%

Penta

Forskel

STAMDATA
Indre værdi

143,9

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato

Egenkapital, mio. kr.*

1.599

150

Samlet balance, mio. kr.*

8.097

Fondskode

DK0016079361

Startdato
Fast honorar i % af aktiver, max
Resultathonorar ved overskud
Afkastmål, 5 år
Risikoramme, 3 år
Akk. underskud, mio. kr.**

125

0,5%
10%
100%
-25%
5.529

*Opgjort efter de nye regnskabsprincipper (IFRS), som betyder,
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.
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PORTEFØLJE

** Indtjenes før der igen betales resultathonorar.
10 største aktiepositioner
% af aktiebeh.
1 Transocean

3,6%

2 IBM

3,5%

3 Microsoft Corp.

3,3%

4 G4S

3,1%

5 RSA Insurance Group

3,1%

6 Conocophillips

3,0%

7 Teva Pharmaceutical

2,7%

8 Halliburton Co.

2,6%

9 Muenchener Rueckve

2,6%

10 CVS Caremark Corp.
Antal aktier i portefølje:

2,6%
60

Obligationer 386

Lånekapital 406

Aktier 120

Egenkapital 100

Investering

Finansiering

Porteføljer
Obligationer

Aktier

Lånekapital

Varighed < 3 år

31%

Europa

49%

DKK

0%

Varighed 3-5 år

55%

USA

47%

EUR

100%

Varighed > 5 år

14%

Øvrigt

4%

CHF

0%

Nærværende faktaark er en informationsservice. Alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge af
periodiseringer, handler under afvikling etc. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene tjene som
grundlag for en investeringsbeslutning. Historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Bemærk, at selskabet investerer for både egne og lånte midler, hvilket kan
forøge risikoen. Investorerne hæfter dog ikke for den gæld, selskabet optager, hvorfor investorerne således højst
kan tabe det beløb, de selv har investeret. For yderligere information henvises til vedtægter, børsprospekter,
fondsbørsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.
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Formuepleje Merkur A/S
UDVIKLING I INDRE VÆRDI 1998-2010

Beskrivelse

350

Formuepleje Merkur er et skattefrit investeringsselskab, der investerer kortsigtet og langsigtet i de øvrige Formueplejeselskaber.
Selskabet investerer med en kombination af egenkapital og lånekapital, der kan optages som lån i dansk og udenlandsk valuta.
Den aktuelle fordeling ses nederst til højre.

300
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150
100

RISIKO
Obligationer

FT World (DKK)

50

Aktier

98

Laveste

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Højeste

AFKAST SIDEN
Optimum

Pareto
Fokus

Safe
Merkur
LimiTTellus
Globus

Epikur

Penta
Merkur

1998

2000

2005

2010

108%

95%

3%

24%

FT World

22%

-25%

18%

18%

Forskel

86%

120%

-15%

6%

STAMDATA
Indre værdi

207,7

Egenkapital, mio. kr.*

673

Samlet balance, mio. kr.*
Fondskode

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato
150

FT World (DKK)

1.032
DK0016042609

Startdato
Fast honorar i % af aktiver, max

0,5%
10%

Afkastmål, 5 år

65%

Akk. underskud, mio. kr.**

Merkur

01.01.1998

Resultathonorar ved overskud
Risikoramme, 3 år

125

-12,5%
178

*Opgjort efter de nye regnskabsprincipper (IFRS), som betyder,
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.

100

75

50
Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

PORTEFØLJE

** Indtjenes før der igen betales resultathonorar.
10 største aktiepositioner

Obligationer 54

Lånekapital 53

Aktier 99

Egenkapital 100

Investering

Finansiering

% af aktiebeh.
1 Formuepleje Epikur A/S

21,2%

2 Formuepleje Penta A/S

20,1%

3 Formuepleje LimiTTellus A/S

11,9%

4 Formuepleje Fokus A/S

6,9%

5 Formuepleje Pareto A/S

3,7%

6 Formuepleje Safe A/S

3,0%

7 Formuepleje Optimum A/S

1,5%

Porteføljer

8 Microsoft

1,3%

Obligationer

9 IBM

1,1%

Varighed < 3 år

33%

Europa

48%

DKK

0%

1,1%

Varighed 3-5 år

49%

USA

48%

EUR

100%

64

Varighed > 5 år

17%

Øvrigt

4%

CHF

0%

10 Conocophillips
Antal aktier i portefølje:

Aktier

Lånekapital

Nærværende faktaark er en informationsservice. Alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge af
periodiseringer, handler under afvikling etc. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene tjene som
grundlag for en investeringsbeslutning. Historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Bemærk, at selskabet investerer for både egne og lånte midler, hvilket kan
forøge risikoen. Investorerne hæfter dog ikke for den gæld, selskabet optager, hvorfor investorerne således højst
kan tabe det beløb, de selv har investeret. For yderligere information henvises til vedtægter, børsprospekter,
fondsbørsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.

52

Formue 1. kvartal 2011

fak ta – d e cemb er 2010

Formuepleje LimiTTellus A/S
UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2005-2010

Beskrivelse

210

Formuepleje LimiTTellus er et skattefrit investeringsselskab, der
investerer i globale børsnoterede aktier. Selskabet investerer
udelukkende for egne midler.

185
160

LimiTTellus

135
110

FT World (DKK)

85

RISIKO
Obligationer

60

Aktier

06

Laveste

07

08

09

10

11

12

Højeste

AFKAST SIDEN
Optimum

Pareto
Fokus

Safe
Merkur
LimiTTellus
Globus

Epikur

2005

2007

2010

LimiTTellus

29%

-8%

20%

FT World

18%

-12%

18%

Forskel

11%

4%

2%

Penta

STAMDATA
Indre værdi

128

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato

Egenkapital, mio. kr.*

715

175

Samlet balance, mio. kr.*

715

Fondskode

DK0016310980

Startdato
Fast honorar i % af aktiver, max
Resultathonorar ved overskud
Afkastmål, 5 år
Risikoramme, 3 år
Akk. underskud, mio. kr.**

LimiTTellus
150

01.03.2005
0,5%
10%
>FT World
-15%
240

*Opgjort efter de nye regnskabsprincipper (IFRS), som betyder,
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.
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PORTEFØLJE

** Indtjenes før der igen betales resultathonorar.
10 største aktiepositioner
% af aktiebeh.
1 Microsoft

3,5%

2 IBM

3,4%

3 RSA Insurance Group

3,3%

4 G4S

2,9%

5 Allianz AG

2,9%

6 Halliburton Co.

2,8%

7 Teva Pharmaceutical

2,7%

8 CVS Caremark

2,7%

9 Transocean Inc

2,7%

10 Conocophillips

2,6%

Antal aktier i portefølje:

58

Aktier 100

Egenkapital 100

Investering

Finansiering

Porteføljer
Aktier
Europa

49%

USA

47%

Øvrigt

4%

Nærværende faktaark er en informationsservice. Alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge af
periodiseringer, handler under afvikling etc. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene tjene som grundlag
for en investeringsbeslutning. Historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. For yderligere information henvises til vedtægter, børsprospekter, fondsbørsmeddelelser
samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.
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Formuepleje Fokus A/S
UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato *

Beskrivelse

140

Formuepleje Fokus er et skattefrit investeringsselskab, der investerer i danske realkreditobligationer. Selskabet investerer med
en kombination af egenkapital og lånekapital, der kan optages
som lån i danske kroner og euro. Den aktuelle fordeling ses
nederst til højre. Bestyrelsen har til hensigt at foreslå udbytte på
8 kr. pr. aktie.

* Fokus startede i maj 2009

Fokus

135

130

Obl. indeks × 3

RISIKO

125

Obligationer

Aktier
120

Laveste

Optimum

Obl. indeks × 2

Højeste

Pareto
Fokus

Safe
Merkur
LimiTTellus
Globus

Epikur

115

Penta

110

105

STAMDATA
Indre værdi
Egenkapital, mio. kr.*
Samlet balance, mio. kr.*
Fondskode
Startdato
Fast honorar i % af aktiver, max
Resultathonorar ved overskud
Afkastmål, 5 år
Forventet udbytte

122,8

100

276
1.410
DK0060179596
01.05.2009
0,5%
10%
Min 2 x NYK obl.

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

AFKAST SIDEN
2009

2010

Fokus

31%

11%

2 x NYK Obl.indeks

21%

10%

Forskel

10%

1%

8 kr. pr. aktie

*Opgjort efter de nye regnskabsprincipper (IFRS), som betyder,
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.

PORTEFØLJE

10 største positioner
% af beholdning
1 5% Nykredit 03D 2035

10,4%

2 5% Realkredit Danmark 23D 2035

7,0%

3 4% Realkredit DK 23SSA 2041

6,9%

4 5% Nordea Kredit ANN 2035

6,7%

5 5% Nykredit 3D 2038

4,0%

6 2% Nykredit 2013

3,7%

7 4% Realkredit DK 21S.S 2026

3,5%

8 4% Totalkredit 2035

3,5%

9 4% Nordea ann 2035

3,5%

10 4% Nordea OA 2035

3,5%

Antal obligationer i portefølje:

55

Lånekapital 411
Obligationer 511

Egenkapital 100
Investering

Finansiering

Porteføljer
Obligationer

Lånekapital

Varighed < 3 år

36%

DKK

0%

Varighed 3-5 år

46%

EUR

100%

Varighed > 5 år

18%

CHF

0%

Nærværende faktaark er en informationsservice. Alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge af
periodiseringer, handler under afvikling etc. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene tjene som
grundlag for en investeringsbeslutning. Historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Bemærk, at selskabet investerer for både egne og lånte midler, hvilket kan forøge
risikoen. Investorerne hæfter dog ikke for den gæld, selskabet optager, hvorfor investorerne således højst kan
tabe det beløb, de selv har investeret. For yderligere information henvises til vedtægter for selskabet. Forklaring:
Se Introduktion til faktasiderne.
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Formuepleje Invest, afdeling Globus
UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2010 til dato *

Beskrivelse

114

* Globus startede i juli 2010

Formuepleje Invest, afdeling Globus er en investeringsforening,
der investerer i globale aktier. Foreningen er nystartet i 2010.
112

Globus
110

RISIKO
Obligationer

108

Aktier

Laveste

Højeste

106

Optimum

Pareto
Fokus

Safe
Merkur
LimiTTellus
Globus

Epikur

FT World (DKK)

Penta
104

102

STAMDATA
Indre værdi
Samlet balance, mio. kr.
Fondskode
Startdato
Adm. omk., anslået
Resultathonorar ved overskud

111,65
95,3
DK0060213015
05.07.2010
1,17%
5%

Administrationsomkostninger er i tegningsprospektet
anslået til 1,17% ved en cirkulerende formue på 200
mio. kr. Hertil betales 5% resultathonorar ved overskud.

100
Jul 10

Aug 10

Sep 10

Okt 10

Nov 10

Dec 10

Jan 11

AFKAST SIDEN
Juli 2010

Globus

12%

FT World

13%

Forskel

-1%

PORTEFØLJE
Likvider 3

10 største aktiepositioner
% af aktiebeh.
1 Halliburton

3,27

2 CVS/Caremark

3,24

Aktier 97

Egenkapital 100

Investering

Finansiering

3 Conocophillips

3,01

4 Microsoft

3,01

5 RSA Insurance Group

2,74

6 IBM

2,74

7 Wal-Mart Stores

2,67

Porteføljer

8 Acergy

2,61

Aktier

9 Unilever

2,55

Europa

48%

10 Group 4 Securicor

2,46

USA

47%

Antal aktier i portefølje:

60

Øvrige

5%

Nærværende faktaark er en informationsservice. Alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge af periodiseringer, handler under afvikling etc. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene tjene som grundlag
for en investeringsbeslutning. Historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. For yderligere information henvises til vedtægter samt tegningsprospekt for foreningen.
Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.
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UDGIVER:

Rådgivning og formidling:

s e lska b e r n e
Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus C
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Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus C

Tuborg Havn, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup

Telefon 87 46 49 00, telefax 87 46 49 01,

Telefon 87 46 49 00, telefax 87 46 49 01,

info@formuepleje.dk, www.formuepleje.dk

info@formuepleje.dk, www.formuepleje.dk
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