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Virksomhedsobligationer
– giver bedre afkast

Nej – der er ikke deflation
Har dine aktier husket
badebukserne?
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Leder

Investor:

Kræv hånden på kogepladen

Når porteføljemanagere udvælger aktier,
forlanger de, at virksomhedens ledelse har
hånden på kogepladen gennem personlige
investeringer i selskabet. Dermed sikrer de,
at ledelsen har samme interesser som aktio
nærerne i at skabe et godt afkast. Samme
forhold gælder, når kapitalfonde investerer i
virksomheder. Ledelsen skal have noget på
spil. Alle skal have samme interesser i at
skabe værdi. Det er logisk.
Men når de selvsamme porteføljemanagere
i de danske investeringsforeninger beder pri
vate investorer om at investere penge i deres
investeringsforeninger, så har langt de fær
reste porteføljemanagere noget på spil i for
hold til at skabe attraktivt afkast. De har sjæl
dent hånden på kogepladen. Det er ulogisk.

Forlang sammenfaldende interesser
Det er nu engang sådan, at vi mennesker er
mest motiverede for at levere topresultater,
når vi har noget på spil. Med andre ord, hvis
du er i samme båd som din kapitalforvalter,
kan du være mere sikker på, at han gør alt,
hvad han kan, for at holde omkostningerne
nede, styre risikoen stramt og arbejde ben
hårdt på at levere det bedst mulige risiko
justerede afkast på langt sigt.
Er I ikke i samme båd, og tjener din kapital
forvalter de samme penge, uanset om han
skaber negativt eller positivt afkast, kan du
ikke være sikker på, at han gør alt, hvad han
kan for at levere godt afkast til dig. Det er
muligt, at han gør det, men du kan ikke være
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sikker. Sådan er det ikke hos Formuepleje,
hvor resultathonorar sikrer, at alle i Formue
pleje har samme interesser som investorerne i
at skabe et attraktivt langsigtet afkast. Yder
ligere har ejere, ledelse og medarbejdere inve
steret et trecifret millionbeløb i Formueplejes
egne investeringsløsninger.

Pas på krydsende interesser
Hos langt de flest danske investeringsfore
ninger er der ikke resultathonorar, men i
stedet en fast honorarsats. Desuden er alle de
største investeringsforeninger koblet sammen
med en finanskoncern, der tjener penge på at
handle og opbevare de værdipapirer, som
investeringsforeningen investerer i.
Formuepleje vurderer, at denne konstruk
tion, der i branchen betragtes som normal,
giver mulighed for at maksimere indtjeningen,
uden at det nødvendigvis giver mere afkast til
investorerne. Det er åbenlyst, at der i en sådan
konstruktion med en bank og en investerings
forening med navnesammenfald er krydsende
interesser, hvor banken med den ene hånd
tjener penge på rådgivning af kunderne og
med den anden tjener penge på at handle
og opbevare værdipapirer. Jo mere handel
– desto større indtægter. Men er hyppig han
del altid en fordel for investorerne?
Investér med en ven
Sammenfaldende interesser med investorerne
har altid været helt centralt for Formuepleje.
Det udspringer af de erfaringer, som Formue

plejes to grundlæggere gjorde sig tilbage i
midten af firserne, da de stiftede Formuepleje
sammen med kunderne. Dengang oplevede
Claus Hommelhoff og Erik Møller at investe
ringskunderne i takt med faldende og stærkt
svingende aktiekurser blev fattigere og fattige
re, mens de børsmæglere og vekselerer, der
handlede på livet løs med den ene hånd
og rådgav om investering i værdipapirer med
den anden, blev rigere og rigere.
Det, mente Claus og Erik ikke, var vejen
til en sund forretning til gavn for kunderne,
og siden Formuepleje blev skabt i 1986, er
forvaltningen af kundernes penge sket med
udgangspunkt i at bevare og øge formuer.
Hos Formuepleje får du kun kapitalforvalt
ning, der har det klare mål at levere attraktivt
langsigtet afkast med en stram risikostyring.
Derfor investerer vi på lige fod sammen med
vores investorer – og har et resultathonorar.
Det er vores erfaring, at det er en holdbar
metode til at skabe mest mulig værdi for dig
som langsigtet investor.

Søren S. Astrup, direktør,
Formueplejeforeningerne
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Nyheder
Realkreditlån:
Lave renter
– høje gebyrer

Opsving i dansk økonomi
Der er flere parallelle tegn på, at opsvinget
i dansk økonomi er ved at bide sig fast.
Den seneste prognose fra Danmarks Natio
nalbank varslede en forhøjelse af den for
ventede vækst i 2015 fra 1,7 procent til 2,0
procent. I 2016 forventes nu en vækst på
2,1 procent mod tidligere 2,0 procent.
”Fremgangen i dansk økonomi har alle
rede været i gang i nogen tid. Det meget
lave renteniveau virker, sammen med faldet
i olieprisen og svækkelsen af den effektive
kronekurs, ekspansivt på økonomien.
Nationalbanken forventer på den baggrund
et løft i væksten,” skriver Nationalbanken i
en pressemeddelelse på sin hjemmeside.

Dette understøttes af de seneste tillidstal
for forbrugerne, som i marts viste, at til
liden landede på 13,9, hvilket er det højeste
siden 2006, hvor boligpriserne generelt
toppede herhjemme. Beskæftigelsen er
desuden steget med mere end 30.000
personer siden midten af 2014.
Boligmarkedet er også generelt i frem
gang og har været det i nogle år. Men udvik
lingen er uens. Det er især boliger i og
omkring de store byer, der stiger. Samtidig
med prisstigningerne er der en vækst i
antallet af handler på 27 procent for lejlig
heder og 14 procent for huse målt i forhold
til sidste år.

De danske boligejere kan glæde sig
over de aktuelle rekordlave renter.
Men samtidig er gebyrerne (bidrags
satserne) til realkreditinstitutterne
steget betragteligt. Siden 2009
er bidragssatserne i gennemsnit
steget med 62 procent.
Erhvervs- og vækstminister
Henrik Sass Larsen er meget
opmærksom på fordyrelsen og har
igangsat en ministeriel analyse af,
hvor indtjeningen fra bidragssat
serne bliver kanaliseret hen. Bolig
ejere, der ønsker at forhandle lavere
bidragssatser med deres realkredit
institut vil ofte gå forgæves. Der
imod kan et skifte til et andet real
kreditinstitut ofte medføre lavere
bidragssats.

Investeringsforeningen CHP Capital skifter navn
På generalforsamlingen den 14. april blev det besluttet, at Inve
steringsforeningen CPH Capital med binavn Formuepleje skifter
navn til Investeringsforeningen Formuepleje. Samtidig skifter
navnene på foreningens fire afdelinger:
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EFTER

CPH Capital Forbrugsaktier – KL

Forbrugsaktier

CPH Capital Globale Aktier – KL

Globale Aktier

Formuepleje LimiTTellus – KL

LimiTTellus

Formuepleje Optimum – KL

Optimum
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Baggrunden for navneændringen er, at Formue
pleje sidste år solgte CPH Capital Fondsmægler
selskab A/S, der oprindeligt lagde navn til for
eningen. Navneændringen er derfor udtryk for
en mere sigende og konsekvent navnestruktur.
Oprindeligt havde foreningen kun to investe
ringsforeningsafdelinger, Globale Aktier og
Forbrugsaktier, men i oktober 2013 oprettedes
afdelingerne Optimum og LimiTTellus i forbin
delse med migreringsprocessen fra aktieselskaber til foreninger.

Absalon Invest og IF Formuepleje
afskaffer tegningsprovisionen
Absalon Invest og Investeringsforeningen Formuepleje fjerner nu tegnings
provisionerne for alle investorer, idet kunder, der tidligere har handlet via
Formuepleje dog ikke har betalt tegningsprovisioner. Omkostningslettelsen
omfatter i alt seks afdelinger under de to foreninger. Beslutningen er truffet
af bestyrelserne med den begrundelse, at forretningsbetingelserne skal være
på linje med den transparente omkostningsstruktur, der gælder for alle de
øvrige afdelinger under Formuepleje.
Fjernelsen af tegningsprovisionen er en omkostningsmæssig fordel
for alle investorer, der ønsker at investere i de 18 kapital- og investerings
foreningsafdelinger, som Formuepleje udbyder.
Standardafvigelse

Før
Både emissionsomkostninger
og tegningsprovision

Efter
Kun emissionsomkostninger

Absalon Danske Aktier

0,50% + 0,75%

0,40%

Absalon Danske Obligationer

0,08% + 0,30%

0,08%

Absalon High Yield Obligationer

0,45% + 0,50%

0,50%

Absalon Rusland

1,00% + 1,50%

1,00%

Globale Aktier

0,40% + 1,25%

0,40%

Forbrugsaktier

0,40% + 1,25%

0,40%

Emissionsomkostninger er en lovgivningsmæssigt fastsat sats, der går til at
betale for de omkostninger, investeringsforeningsafdelingen har i forbindelse
med køb af værdipapirer, når en ny investor indskyder penge i afdelingen via
køb af nyudstedte investeringsbeviser. Dermed kommer bestående medlem
mer ikke til at bære omkostningerne ved, at nye medlemmer indtræder.

Øget europæisk vækst
Formuepleje opjusterer sit skøn på væksten i den
europæiske økonomi. Det sker på baggrund af PMInøgletal, der viser fremgang i produktionen. Samtidig
er forbrugertilliden stigende og rammebetingelserne
for Europa vurderes som gode, idet den stærke dollar
og den dermed svækkede euro er en fordel for euro
pæiske eksportvirksomheder. Desuden virker de
lavere energipriser og fortsat lave renter understøt
tende for indtjeningen i virksomhederne.
Formueplejes investeringskomité forventer på den
baggrund en vækst i år og næste år på mellem 1,5 og
2 procent årligt. Se også artiklen på side 14 om de
pengepolitiske tiltag og betydningen for aktierne.

Øg din pensionsformue

Fejl i årsopgørelsen 2014
Formuepleje har erfaret, at SKAT i nogle tilfælde ikke har registreret bevæg
elser og beholdninger af Formueplejeaktier/investeringsbeviser korrekt
i årsopgørelsen for 2014. Det betyder, at skatten i visse tilfælde kan være
beregnet forkert. Alle investorer opfordres derfor til at tjekke deres årsopgø
relse fra SKAT en ekstra gang. Berørte investorer kan kontakte Formuepleje
for hjælp og vejledning. Tjek også formuepleje.dk for opdateret information.

Pensionsopsparere med garanterede pensioner i
pensionskasser kan med ét slag nemt fordoble deres
pensionsformue ved at sælge rentegarantien. Er den
såkaldte grundlagsrente på 4 procent eller mere,
kan der ofte udbetales reserver på op til det dobbelte
af ordningens aktuelle værdi. Er grundlagsrenten
1-1,5 procent, vil reserven typisk være cirka 25 pro
cent. Vælger pensionsopspareren at give afkald på
den garanterede rente, bliver pensionsopsparingen
fremadrettet forrentet efter markedsrenten.
Det betyder, at afkastet fra år til år kan svinge
ganske meget og også være negativt. Der kan være
gode grunde til at sælge sin garanti, men også gode
grunde til ikke at gøre det. Det kræver en individuel
analyse af pensions- og formueforholdene, som
Formueplejes rådgivere gerne hjælper større kunder
med at få udført.
Formue // 2. kvartal 2015
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TEMA: Kreditteamet

Virksomhedsobligationer
HOS Formuepleje
Formuepleje udvider sin investeringsekspertise inden for
virksomhedsobligationer og har for nyligt ansat et højt
kvalificeret team af porteføljemanagere. Optimum, Pareto
og Safe investerer for nærværende en lille del af porteføljen
i virksomhedsobligationer.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Der er mange gode grunde til, at Formuepleje
har ansat fire dygtige specialister til at inve
stere i virksomhedsobligationer på vegne af
investorerne. Den vigtigste er, at det forbedrer
mulighederne for fortsat at levere attraktivt
risikojusteret afkast, men det er også afgø
rende for at kunne tiltrække og udvikle dyg
tige porteføljemanagere og dermed skabe et
topprofessionelt investeringsmiljø i kapital
forvaltningen. Adm. direktør Niels B. Thuesen
har sammen med investeringsdirektør Leif
Hasager ansat teamet, der tidligere var ansat
hos Sparinvest.
”Det er helt essentielt for Formuepleje som
kapitalforvalter, at vi kan skabe nogle ramme
betingelser for investeringsteams af høj kvali
tet, der betyder, at de ser Formuepleje som en
attraktiv arbejdsplads. Det er naturligvis vig
tigt for de investeringsresultater, vi skal levere
til investorerne – og samtidigt for den udvikling og kvalitetssikring af Formuepleje, som
blev igangsat efter finanskrisen,” udtaler Niels
B. Thuesen.

Bedre rammebetingelser
For lederen af virksomhedsobligationsteamet,
Klaus Blaabjerg, er det afgørende for jobskiftet
til Formuepleje, at hans team nu har fået bedre
rammebetingelser, og at der er overensstem
melse mellem den nye arbejdsplads og team
ets tilgang til pleje af virksomhedsobligationer.
06
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”Hos Formuepleje kan vi udelukkende koncen
trere os om at analysere, udvælge og overvåge
virksomhedsobligationer. Vi har nu rent fysisk
en stærk organisation, som består af dygtige
kollegaer, der tager sig af alt det praktiske
med handel, afvikling, administration og com
pliance, lige ved siden af.
Som noget nyt modtager vi herudover også
risikoanalyser på porteføljen som input til
vores porteføljekonstruktion. Det er samlet
set en meget stor hjælp i det daglige arbejde
og betyder, at vi kan fokusere hovedparten af
vores tid på pleje af investeringsporteføl
jerne,” siger Klaus Blaabjerg.
Klaus Blaabjerg lægger også vægt på, at
Formuepleje har en investeringskomité med
stor erfaring samlet i én organisation. Teamet
deltager sammen med den øvrige investerings
afdeling på møderne, hvor de modtager spar
ring og kommer med selvstændige analyser
og bidrag til blandt andet komitéens arbejde
med at optimere investeringerne inden for de
forskellige aktivklasser.
”Det er meget inspirerende og givende for os
som specialister på én aktivklasse – virksom
hedsobligationer – at være med på møderne
og modtage analyser inden for makroøkonomi,
aktier og rentedannelse. Samtidig kan vi
bidrage med specialviden inden for kreditobli
gationer, som komiteen ikke tidligere har haft
>>
lige så meget fokus på,” siger Klaus Blaabjerg.

>

Formueplejes virksomhedsobligationsteam.
Fra venstre: Chef for virksomhedsobligationsteamet,
Klaus Blaabjerg, senior porteføljemanager Peter
Dabros, Chefporteføljemanager Sune Højholt Jensen
og senior porteføljemanager Toke Katborg Hjortshøj.

Formue // 2. kvartal 2015
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Renere investeringsstil
Et andet vigtigt tema for Klaus Blaabjerg og hans
team er den investeringsstil, de nu kan forfølge
mere rent. Før var stilen koblet op på en valuestra
tegi, der blandt andet skabte krav om en lav kurs/
indre værdi hos de selskaber, de investerede i obli
gationer hos. Det vil sige fokus på, hvorvidt virk
somhedens aktier handles billigt i forhold til de
bogførte værdier. Tilsvarende var en konsekvens af
valuestrategien, at der kun investeredes i selskaber
med lav gæld i forhold til egenkapitalen, hvilket
førte til fravalg af mange af de defensive selskaber,
man gerne vil have, hvis økonomien dykker.
Hos Formuepleje spiller kurs/indre værdi
ingen rolle ved udvælgelsen af selskaberne, idet
teamet i stedet kan fokusere på virksomheder,
som har et godt cash flow og kan nedbringe gæld.
Virksomhedens gældsandel er også noget, man ser
på, men det er ikke nødvendigvis en forhindring.
Hvis virksomheden kan nedbringe gæld og kan
tåle en nedgang i konjunkturerne uden at komme i
problemer, som det for eksempel gør sig gældende
for de fleste forsyningsselskaber, kan en sådan
virksomhedsobligation sagtens finde vej ind i por
teføljen. Til gengæld stiller Formuepleje nogle
andre krav til risikohåndteringen.
”Helt generelt kan man sige, at vi har fokus på
at investere i obligationer udstedt af virksom
heder, der tjener penge, og som arbejder på at
nedbringe gæld. Det er desuden centralt, at virk
somheden ikke bruger sin indtjening på at berige
aktionærerne på bekostning af kreditorerne,”
siger Klaus Blaabjerg.
08
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Produktudvikling
To af teammedlemmerne, senior porteføljemana
gerne Toke Hjortshøj og Peter Dabros, blev ansat
i det sene efterår 2014, mens Klaus Blaabjerg star
tede ved årsskiftet. Den 1. april blev teamet kom
plet ved ansættelsen af chefporteføljemanager
Sune Højholt Jensen. Foruden investeringerne via
Optimum, Pareto og Safe kan Formuepleje tilbyde
investorerne en dansk investeringsforeningsafdeling under navnet Absalon Invest High Yield,
som også rådgives af teamet. I løbet af foråret
forventes endvidere lanceret en ny søsterafdeling,
som skal investere i virksomhedsobligationer
udstedt af virksomheder beliggende i emerging
marketslande.
Absalon Invest
High Yield-obligationer
Ønsker du at investere rent i virksomheds
obligationer, kan det ske gennem såkaldte
High Yield-obligationer via Absalon Invest.
Det er Formueplejes nye kreditobligations
team, der har udvalgt obligationerne og
står for porteføljeplejen. Læs mere på
formuepleje.dk, klik på ”Afdelinger” og find
dem på listen over de investerings- og
kapitalforeninger.

<

Fordele for Formueplejes investorer
Udvidelsen af investeringsmulighederne hos Formuepleje sker
konkret gennem Optimum, Pareto og Safe, hvor en lille del af
realkreditobligationerne er udskiftet med virksomhedsobligationer.
Dermed forbedres kundernes langsigtede risikojusterede afkast.
Hos Formuepleje kender vi godt citatet fra Det Nye Testa
mente: ”Del dit Gods i syv otte Dele, thi du ved ej, hvad
ondt der kan ske på Jorden.” Det er ganske enkelt hele
idéen bag risikostyring, og omsat til nutiden skal spred
ningen dels være på flere typer af aktivklasser, dels på
mange enkelte værdipapirer. Samtidig skal sammensæt
ningen af porteføljen hænge tæt sammen med en analyse
af det forventede afkast i forhold til risikoen. Det er grund
essensen i det, Formuepleje leverer til investorerne, og det
betyder, at vi hele tiden forsøger at forbedre forholdet
mellem det forventede afkast og risikoen.
Virksomhedsobligationer i visse porteføljer
Det er netop risikospredning og muligheden for at sam
mensætte endnu mere attraktive porteføljer, der ligger
bag Formueplejes beslutning om at udvide porteføljerne

til også at omfatte virksomhedsobligationer. Samtidigt
er vi opmærksomme på, at virksomhedsobligationer i
stressperioder kan være meget lidt likvide. Derfor udgør
de kun en mindre andel i de kapitalforeninger, hvor
gælden er moderat – og indgår derfor slet ikke i Epikur
og Penta, hvor gælden er størst. Det blev gennemført i
begyndelsen af marts.

Afkast og likviditet
Der har været to overordnede hensyn ved investeringen i
en ny aktivklasse. Det ene har været at tilføje et aktiv, der
kan levere et attraktivt afkast fra obligationer, der er mar
kant højere end det, som danske realkreditobligationer i
øjeblikket kan give. Det forventede afkast på porteføljerne
af virksomhedsobligationer, der allerede er investeret i, er
cirka 5-6 procent efter omkostninger.

>>
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Det forventede afkast på porteføljerne af
virksomhedsobligationer, der allerede er investeret i,
er cirka 5-6 procent efter omkostninger
Men hvorfor så ikke investere det hele i virksomhedsobli
gationer? Det skyldes et andet og vigtigt hensyn til risiko
spredning og herunder krav til likviditet i de gearede por
teføljer. En investering i virksomhedsobligationer er meget
mindre likvid end en investering i danske realkreditobliga
tioner. I tilfælde af kraftig uro på de finansielle markeder
vil virksomhedsobligationer kun svært kunne handles, og
hvis de kan, vil det være til lave kurser og dermed tab.
Derfor er det optimalt at have en lille del af formuen
placeret i virksomhedsobligationer og da endda kun i
Pareto og Safe, da gearingen og kravet til likviditet hos
Epikur og Penta er for højt til, at virksomhedsobligationer
kan blive en del af porteføljen. I Optimum er der ingen gea
ring, hvilket betyder, at kravet til høj likviditet er mindre.
Derfor kan der i princippet investeres betydelig mere
end de aktuelt 10 procent af formuen. I Pareto, der kun har
én gang gearing, investeres op til 10 procent af aktiverne i
virksomhedsobligationer. I Safe er gearingen lidt højere,
men fortsat moderat, og her er der en begrænsning
på 5 procent af aktiverne. I Epikur og Penta er gearingen
højere – her er derfor også det største krav til likviditet
til enhver tid – og af samme grund investeres der slet ikke
i virksomhedsobligationer.

>

Hvad er virksomhedsobligationer?
Virksomhedsobligationer er obligationer, der er ud
stedt af virksomheder på samme måde som statsobli
gationer er udstedt af stater. Virksomheder, der har
brug for penge til at finansiere deres forretning eller
nye tiltag, kan overordnet vælge tre finansierings
kilder: Aktier, banklån eller virksomhedsobligationer.
Virksomhedsobligationerne udstedes typisk via de
større investeringsbanker, som herhjemme primært
er Nordea og Danske Bank. Mange af obligationerne
bliver kreditvurderet/ratet af nogle af de store
bureauer som Moody’s, Standard & Poor’s eller Fitch.
Obligationerne har en løbende kuponrente og typisk
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en løbetid på 5-10 år. Men til forskel for statsobligatio
ner, er virksomhedsobligationer betydeligt mere kom
plicerede. Det skyldes for det første, at investor skal
lave en meget grundig kreditanalyse af virksomheden,
fastlægge værdien af eventuelle sikkerheder og læse
og analysere obligationsbetingelserne, der ofte er
på flere hundrede sider. Afkastet kommer ligesom fra
enhver anden obligation fra kuponrente og kursge
vinst. Obligationerne bliver ofte noteret på en børs,
men de omsættes betydeligt mere sjældent end en
aktie og er derfor mindre likvide end en stor børs
noteret aktie eller en stats- eller realkreditobligation.

Sådan investerer Formuepleje
i virksomhedsobligationer
Investeringsprocessen ved investering i virksomhedsobligationer ligner
langt henad vejen den, der gælder for investering i aktier. Dog er der en
række yderligere hensyn. Hos Formuepleje følger kreditteamet en nøje
fastlagt proces og nogle helt bestemte kriterier.
Hvad vil du helst? Investere i en sydeuropæisk banks
obligationer eller i obligationer udstedt af en amerikansk
bilproducent? Begge dele kan være gode investeringer,
men også det modsatte. Formueplejes virksomhedsobli
gationsteam, også kaldet kreditteamet, har en nøje pro
cedure for udvælgelse og analyse, der har til formål at
finde billige obligationer med lav risiko for konkurs.

Investering i to kategorier
Overordnet investerer teamet i to forskellige kategorier
af virksomhedsobligationer: Globale High Yield- og
Emerging Market-obligationer. Globale High Yield-obliga
tioner er obligationer med en rating, som ikke er god nok
til, at de bliver betegnet som Investment Grade. Det vil
sige obligationer, der har en kreditrating på mellem
Baa3/BBB og ned til B-. Dermed investeres ikke i obliga
tioner med rating CCC eller lavere.
Det investeringsmæssigt interessante for denne
gruppe er, at risikoen for konkurs er lille, mens det for
ventede afkast er godt. Det vil sige på cirka 5-6 procent
efter omkostninger. Obligationerne udvalgt af teamet
har ofte et potentiale for en bedre rating, hvilket øger
værdien af obligationerne over tid.
Den anden kategori af virksomhedsobligationer er de
såkaldte Emerging Market-virksomhedsobligationer. Det
vil sige obligationer udstedt i emerging markets som for
eksempel Indonesien, Colombia, Mexico, Tyrkiet og Filip
pinerne. Der investeres i obligationer udstedt af virk
somheder med en kreditrating over eller lig med B-.
Det vil sige også i de højere ratede Investment Gradeobligationer. Investeringsmæssigt er der tale om virk
somheder, der har brug for finansiering, og som opererer
i lande med vækst. Det åbner for attraktive investeringer
med et forventet afkast på mellem 5-6 procent efter
omkostninger. Da obligationerne ofte udstedes i ameri
kanske dollar, foretages en overvejende afdækning af
valutakursrisikoen over mod euro eller danske kroner.

Bunden i vejret
Udgangspunktet for udvælgelsen inden for begge kate
gorier er en nøgletalsbaseret screening af hele universet
af virksomhedsobligationer, hvor der aktuelt er cirka
8.000 at vælge imellem. Det kaldes en ”bottom up”-til
gang, hvor der indledningsvis ikke fokuseres på lande og
sektorer. De 8.000 obligationer reduceres til cirka 400
ved at frasortere visse højrisikolande og -sektorer som
for eksempel energi eller råvarer. Yderligere kan der
være særlige ønsker til løbetid – samt krav til minimums
rating, hvor teamet som nævnt ikke investerer i obliga
tioner, der har en rating under B-.
Næste fase er at kigge på de forskellige nøgletal for
forholdet mellem gæld og aktier, indtjening og cash flow,
samt at fokusere på nedbringelse af gæld.
”Vi vil gerne investere i virksomheder, der har en solid
balance kombineret med evnen til at nedbringe gæld.
I forlængelse heraf er det vigtigt, at virksomheden ikke
beriger aktionærerne gennem udbytter og aktietilbagekøb
på bekostning af kreditorerne. Virksomheden skal have en
politik for udvikling af sin kapitalstruktur, der tilgodeser
pleje af gælden med det klare sigte, at den skal holdes i ro
eller nedbringes,” siger Klaus Blaabjerg.
Short list
Derefter er der en liste tilbage med måske 200 obligatio
ner plus en overvågningsliste med tidligere udvalgte
obligationer. For disse gennemfører teamet en virksom
hedsanalyse og trækker dermed på de samme værktøjer,
som en aktieanalytiker ville gøre. Det vil sige, at de kig
ger på virksomhedens regnskaber, produkter, ledelse,
markedsposition, og derudover besøger de undertiden
virksomheden og taler med ledelsen.
Desuden skal teamet foretage en omhyggelig obliga
tionsanalyse og beregne den værdi, som de mener, obli
gationen har. I dette arbejde indgår en koncentreret gen
nemlæsning af det prospekt, der følger obligationen.

>>
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TEMA: Kreditteamet

Investeringsproces
Screening

Kreditanalyse

8000
obligationer

•
•
•
•
•

 anderisiko
L
Sektorer
Varighed
Rating
Kreditcyklus

400

•
•
•
•
•

S
 ikkerhed
C
 ash flows
R
 efinansieringsrisiko
Kapitalstruktur
Ingen opstartsvirksomheder

200

•
•
•
•
•

V
 irksomhedsanalyse
L
 edelsen
S
 tresstests
O
 bligationsanalyse
R
 elativ værdi

Porteføljekonstruktion

Risikostyring

75-125

75-125

•P
 orteføljesammensætning
• Risikoanalyse
• Likviditetsanalyse

•
•
•
•
•

Compliance-rapportering
A
 fdækning
R
 iskoopsplitning
A
 fkastopsplitning
Overvågning

Overvåg liste med
gamle cases

Absalon kriterier

Kandidater

Anbefalinger

Eksekvering

Porteføljepleje

Note: Bloomberg, The World Bank og The International Monetary Fund bliver brugt som kilder i screeningsprocessen. Absalon kreditmatrix er en proprietær model.

Der er ofte tale om flere hundrede sider på engelsk i et
juridisk og finansielt sprog.
”Det er vigtigt at kende alle detaljerne. Obligationerne
har ofte nogle særlige bestemmelser. For eksempel hvis
virksomheden bliver overtaget. Hvis der er en ejerskifte
klausul tilknyttet obligationen, vil investor kunne sælge
obligationen til kurs 101. Der kan også være bestemmelser
om, at virksomheden ikke må udbetale udbytte til aktio
nærerne. Banker har for eksempel ofte bestemmelser for,
hvordan obligationsgælden indgår i beregningen af kapi
talgrundlaget for banken. Hvis det ændrer sig, kan obliga
tionerne pludselig blive mindre værd. Det kræver erfaring
og dyb viden at kunne overskue og vurdere disse risici,”
siger Klaus Blaabjerg.
Beregnet højere værdi
For at obligationen kan komme ind i porteføljerne, kræver
det, at teamet har beregnet en fair værdi, der ligger højere
end den aktuelle værdi, obligationen kan købes til. I bereg
ningen af denne værdi indgår en vurdering af virksom
hedens kreditværdighed. Her kan det spille ind, hvis
teamet mener, at virksomheden er mere kreditværdig,
end de store ratingbureauer mener.
Der kan ligge en skjult kursgevinst, hvis en virksom
hedsobligation får en ny og bedre kreditrating. Teamets
opgave er blandt andet at identificere disse opgraderings
kandidater og investere i dem, inden ratingen hæves.
Dermed opnås der ofte en god kursgevinst.
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Yderligere forhold
Foruden hele mikroanalysen af den enkelte virksomhed
og obligation lægger teamet også vægt på at inddrage
analyser af selve landet eller sektoren.
”Vi skal tage hensyn til, hvilket land obligationen er
udstedt i, da der kan være særlige politiske risici, der kan
påvirke kursniveauet. Det så vi for eksempel sidste år i
Rusland. Desuden er der visse sektorer, som vi i perioder
forsøger at undgå. Aktuelt er vi meget påpasselige over for
virksomheder i energisektoren, da olieprisen er presset
ganske langt ned. Det har især ramt Norge og USA,” siger
Klaus Blaabjerg.
Når obligationen er tilføjet porteføljen, skal teamet
løbende overvåge porteføljen og sælge ud af de obligatio
ner, der er steget op til eller over den beregnede fair værdi.
Desuden skal teamet løbende følge med i udviklingen på
markedet og i de enkelte virksomheder for at kunne sælge
ud i tide, hvis der viser sig faresignaler.
”Den løbende overvågning er meget vigtigt. Vi vil meget
gerne undgå at have obligationer, der går konkurs. Det er
vigtigt at huske, at man ved investering i virksomhedsobli
gationer får et løbende afkast, der har en naturlig over
grænse. Det er ikke det samme som at investere i aktier,
hvor kursen sagtens kan fordobles,” siger Klaus Blaabjerg.

JA, *
13%
vi har

leveret
i afkast om året
i 27 år

I samme periode har globale aktier leveret 7%*
Formuepleje Safe blev stiftet i 1988 og har siden skabt
et gennemsnitligt årligt afkast på over 13 procent.
Det betyder,at 100.000 kroner investeret i 1988 er blevet
til cirka 2,9 millioner kroner før skat.

*Målt over perioden 1/5-1988 til 16/4-2015 har Formuepleje Safe leveret 13,5
procent i årligt gennemsnitligt afkast, hvor det globale aktieindeks, MSCI World
AC NDR i DKK har leveret 7,4 procent i årligt gennemsnitligt afkast. Historiske
afkast er ikke garanti for fremtidige afkast.
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Har din aktieportefølje
fået badebukserne på?
Den aktuelle udpumpning af milliarder af euro fra Den Europæiske
Centralbank skaber et tidevand af likviditet, der presser investorerne
til at investere i mere risikable aktiver. Sammenlignet med amerikanske
aktier er europæiske aktier steget meget i år, trukket op af en styrket
dollar og forventninger om indtjeningsvækst.
Af Otto Friedrichsen, aktiestrateg, Formuepleje // otto.friedrichsen@formuepleje.dk

I USA har vi senest set det siden 2012, og i øjeblikket ser
vi det i Europa. Ekspansive pengepolitiske tiltag fra cen
tralbankerne svækker valutaerne og får aktiekurserne til
at stige i forventningen om, at de fundamentale forhold
for virksomhederne på et tidspunkt ændrer sig til det
bedre. Men hvad sker der, når det pengepolitiske tidevand
trækker sig, og selskaberne igen skal stå på egne ben?
Tidevand, badebukser og aktieafkast
”Only when the tide goes out, do you discover who’s been
swimming naked,” sagde den legendariske, amerikanske
investor Warren Buffett for at forklare, hvorfor man ikke
udelukkende kan måle et selskabs succes på stigninger
i aktiekursen.
For når tidevandet – eller aktierne – stiger på grund
af forventninger, stigende risikoappetit eller mangel på
reelle alternative placeringsmuligheder, kan man ikke se,
hvem der boltrer sig i bølgerne uden badebukser. Først
når tidevandet trækker sig, kan man skelne nøgen
baderne fra resten – eller med andre ord, hvem der har
udnyttet den stigende appetit på risiko og de positive
forventninger til at få et porteføljeafkast uden tilsva
rende baggrund i indtjeningsstyrken.
Den påklædte kvalitetsportefølje har det typisk svæ
rere i miljøet med det stigende tidevand og faldende
risikoaversion, men må omvendt forventes at fastholde
et langsigtet attraktivt afkast, fordi afkastet understøttes
af reel indtjening.
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Tidevandet er her allerede
I USA blev det tredje Quantitative Easings-program
(QE3) lanceret i 2012 omkring samme tidspunkt som
den lånefacilitet (Outright Monetary Transaction, OMT),
der på grund af stigende renter i Sydeuropa blev stillet
til rådighed for medlemslande med udfordringer ved at
finansiere sig direkte i markedet. Siden har investorer
globalt været villige til at sende prisen på aktier op i
forventningen om, at de pengepolitiske tiltag i USA
og Europa ville udmønte sig i reel indtjeningsvækst.
Nedenstående figur viser Price/Earnings (P/E), som
er et af de mest simple mål for værdiansættelse.
S&P 500 (US) & STOXX 600 (EU), EST. P/E
S&P 500

Stoxx 600

Gennemsnit (S&P 500)

20

Gennemsnit 3 år (S&P 500)

16
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Kilde: Bloomberg og Formuepleje
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Ved at tage prisen på indekset og sætte det i forhold til
den samlede indtjening, som indekset forventes at gene
rere, får man et mål for, hvor meget investorerne er vil
lige til et betale for 1 krones indtjening.
Tidevandseffekten sås tydeligt i USA fra sommeren
2012. Her blev OMT og QE3 lanceret i juli og september,
og aktier blev værdiansat til henholdsvis 12 og 10 kroner
pr. forventet indtjeningskrone. I dag har investorerne
ændret syn på aktierne i USA og Europa og er nu villige
til at værdiansætte selskaberne til henholdsvis 17,4 og
16,7 gange den forventede indtjening.
Prisen for en krones aktieindtjening er med andre ord
steget med cirka 50 procent i USA og knap 70 procent i
Europa. En stigning i værdiansættelsen, der kommer som
følge af de forbedringer, vi har set i makroøkonomien og
i virksomhederne, men i høj grad også i forventningerne
omkring fremtidige indtjeningseffekter.
Med andre ord er kurserne siden 2012 steget mere
end den realiserede indtjening, og dermed er aktierne
blevet væsentlig dyrere.
Figuren viser også, at værdiansættelsen af amerikan
ske aktier ligger omkring det historiske gennemsnit. Målt
på P/E ligger værdiansættelsen i Europa noget over det
historiske gennemsnit. Derfor er det svært at se en yder
ligere tidevandseffekt i de to indeks, uden at risikoen
– og dermed risikoen for skuffelser – stiger markant.
Forskudte tidevande giver mulighed
for at blive under vand lidt endnu
Verdens centralbanker har forsøgt at bringe økono
mierne ud af problemerne efter finanskrisen med for
skellige hastigheder og ikke mindst forskellige metoder.
Det har resulteret i et asynkront globalt opsving samt

en enorm global divergens i pengepolitikken. På grund af
centralbankernes sammenfaldende nulrentepolitik synes
divergensen i den globale pengepolitik ved første øjekast
dog ikke at være særlig stor, men de pengepolitiske sti
muli er jo ud over det traditionelle rentevåben netop et
forsøg på at opnå vækst og inflation.
Det betyder også, at hvor USA nu ”blot” har en rente
på nul efter flere runder af pengepolitiske stimulipro
grammer, er Europa i marts i år begyndt med sit første
program til en værdi af 60 milliarder euro pr. måned.
I første omgang skal det vare frem til september 2016.
Derfor oplever Europa nu effekterne af et stigende
tidevand på både rente-, valuta- og aktiemarkedet, mens
vandet i USA står stille. Det har skabt massiv investor
flugt mod Europa, hvor aktiemarkederne i år er steget
med 18 procent, mens man i USA har måttet nøjes med
aktieafkast på omkring 0 procent.
Forventningens glæde er ofte den største, men hvor
USA fremadrettet i højere grad skal trækkes af realiteter,
så stiger forventningerne til de positive valutaeffekter
i Europa som følge af de enorme beløb, som Den Euro
pæiske Centralbank hver måned kanaliserer ud i euro
pæisk økonomi. En effekt, der også tydeligt ses på
værdiansættelsen i figuren.
Hvad sker der, når tidevandet trækker sig?
Netop selskabernes indtjening er og bliver afgørende,
når tidevandet trækker sig. Siden 2012 har centralban
kerne haft stor effekt på afkast og prissætning (jævnfør
ovenstående afsnit), men fremadrettet er det i langt
højere grad indtjeningen, der skal påvirke prisfastsæt
telsen, herunder P/E, end tidligere. I øjeblikket prises
amerikanske aktier til 17,4 gange den forventede
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indtjening, men for at aktierne ikke skal blive endnu
dyrere, skal prisen fremover i højere grad afspejle den
faktiske indtjeningsvækst.
Derfor vil der igen blive stillet krav til aktieporteføl
jen, når tidevandet trækker sig. Det gælder blandt andet
i forhold til selskabernes indtjening på aktiverne og
attraktivt prisfastsatte forretningsmodeller, der samtidig
skal indeholde en sikkerhed, som kan modstå en kon
traktiv pengepolitik, hvor aktier ikke kan forvente
samme medvind, som de har haft de seneste fire år.
Når tidevandet trækker sig, skal porteføljens aktieafkast skabes med fokus på kvalitetsselskaber og evnen
til at generere indtjening mere end forventningerne om
en mulig positiv indtjeningsudvikling og mangel på
placeringsalternativer. Transformationen vil som sagt
tage tid, men sandsynligheden for, at tidevandet trækker
sig, vil stige i takt med fremgangen i den underliggende
økonomi.
Rentestigninger i USA bliver første skridt
Første skridt på vejen tilbage til en mere normaliseret
verden bliver i første omgang en opstramning af den
amerikanske pengepolitik i form af rentestigninger.
Det vil for alvor udstille divergensen, der hersker i
den globale pengepolitik og kraftigt indikere, at frem
tidige aktieafkast i USA i højere grad end tidligere skal

trækkes af indtjening og ikke multipelekspansion (altså
det at man som investor er villig til at prise aktier dyrere
pr. indtjeningskrone).
Den globale økonomi har aldrig oplevet så massive
pengepolitiske stimuli, som vi har set de seneste år.
Derfor skal man også være varsom med at sammenligne,
hvordan aktier har reageret i tidligere konjunkturcykler,
hvor den amerikanske centralbank har hævet renten.
Men ser man alligevel på aktiernes reaktion i perioder
med rentestigninger siden 1965, har der været ét fælles
kendetegn. Kun i ét ud af 15 tilfælde har værdiansættel
sesmultiplen på det amerikanske aktieindeks S&P 500
formået at stige.
Investorerne har således blot en enkelt gang (august
1980) været villige til at lade aktiemultiplerne stige hen
over en kontraktiv rentekonjukturcyklus. I de øvrige 14
tilfælde er aktiemultiplerne faldet, fordi indtjeningen er
steget mere end aktiekursen.
Dermed ikke sagt, at aktier ikke kan stige, men det er
indtjeningsvæksten, der dikterer aktieafkastet, og ikke
stimuli fra centralbanker eller stigende forventninger
(jævnfør figur 1 eller artiklen Amerikansk regimeskifte
på aktiemarkederne i 2015, FORMUE 01//2015).
Allerede nu er der segmenter af aktiemarkeder, der
er for dyrt prisfastsat. Dermed skal man som investor
begynde at forberede sig på, at tidevandet forsvinder.

Opsummering af perioder med stigende amerikanske FED-renter siden 1965

Start på
rentestigning

FED rente
ved start

Varighed af
rentecykel
(måneder)

Peak
FED rente

Ændring i
FED rente
(pct.-point)

P/E ved
start på rentestigning

P/E ændring

Gennemsnitlig
P/E gennem
rentecykel

dec/65

4,10%

12

5,76%

1,66

18,4

14,6

-3,8

aug/67

3,79%

25

9,19%

5,40

17,8

16,4

-1,4

17,6

apr/71

3,71%

5

5,56%

1,85

19,2

18,6

-0,6

18,9

mar/72

3,29%

19

10,78%

7,49

18,7

14,1

-4,6

17,1

15,9

mar/74

8,97%

6

12,01%

3,04

11,8

8,3

-3,5

9,9

feb/77

4,61%

39

17,61%

13,00

10,3

6,9

-3,4

8,2

aug/80

9,03%

11

19,10%

10,07

8,1

8,8

0,7

8,9

jan/82

12,37%

2

14,78%

2,41

8,1

7,4

-0,6

7,7

apr/83

8,50%

17

11,44%

2,93

12,1

10,0

-2,2

11,3

jan/87

5,88%

10

7,31%

1,44

14,8

13,6

-1,3

17,2
12,0

apr/88

6,52%

12

9,75%

3,23

12,5

11,8

-0,7

feb/94

3,00%

13

6,00%

3,00

17,7

15,4

-2,3

15,7

mar/97

5,25%

2

5,50%

0,25

19,3

19,0

-0,3

18,5

jul/99

4,76%

12

6,50%

1,74

29,7

26,1

-3,6

27,6

jul/04

1,01%

25

5,25%

4,24

18,4

15,6

-2,8

17,0

Perioder siden 1965, hvor den amerikanske centralbank (FED) har ført en kontraktiv pengepolitik (hævet renteniveauet).		
P/E angiver forholdet mellem pris og indtjening. Jo højere P/E-multipel, jo dyrere er aktiemarkedet og omvendt.			
Kilde: Federal Reserve, Bureau of Labour Statistics, Standard & Poors, Deutsche Bank			
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Værdiansættelse

Sammenligningen er foretaget mellem Formueplejeforeningernes aktieportefølje og benchmark (MSCI World AC NDR i DKK).
Kilde: Formuepleje og Bloomberg

Hvad sikrer kvaliteten i Formueplejes
aktieportefølje?
Uanset investorernes risikoaversion og stemninger i mar
kedet er hovedmålsætningen for Formueplejeforeninger
nes aktieportefølje at sammensætte en gruppe af aktier,
der over tid genererer et stærkt konkurrencedygtigt mer
afkast i forhold til det generelle marked. Vi fokuserer
på at udvælge selskaber, der i forhold til aktiekursen og
indtjeningsgenerering må karakteriseres som værende
markant undervurderede.
Af ovenstående figur fremgår en række målepara
metre for kvalitet, som for eksempel viser, at aktieporte
føljens 58 selskaber samlet genererer et afkast på den
investerede kapital på 24,5 procent, hvor benchmarket
til sammenligning genererer 12,5 procent.
Selskaberne i aktieporteføljen forrenter således deres
investerede kapital dobbelt så godt som markedet som
helhed samtidig med, at volatiliteten i afkastet er 30 pro
cent lavere og væsentligt mere stabilt. De øvrige søjler
viser samme billede på forrentningen af egenkapitalen,
markant lavere andel af gæld samt højere indtjenings
vækst. Alle kvalitetsparametre er opnået samtidig med, at
værdiansættelsen af aktieporteføljen ligger på niveau med
benchmark. Netop heri ligger undervurderingen.
Ud over kvalitetskravene til de selskaber, der investe
res i, er der en risikostyring, som definerer spillerummet
for sammensætningen af aktieporteføljen. I forhold til
risikostyringen tilsigtes det, at porteføljen har en risiko

på niveau med markedet. Afvigelser i forhold til markedet
skal ske på selskabsniveau. Porteføljen må altså ikke
generere sit merafkast på faktorer som geografi, sekto
rer, vækst, value eller lignende. Det skal skabes der, hvor
vi har fokus – nemlig på det enkelte selskab. Valget af
det enkelte selskab påhviler i høj grad AllianceBern
stein/CPH Capital, mens det er Formueplejes opgave at
vurdere aktivallokeringen og herunder størrelsen af
aktieandelen i de enkelte Formueplejeforeninger. Aktie
eksponeringen har siden 2011 været fuldt udnyttet, og
er det fortsat, men divergensen i den globale pengepoli
tik, måden hvorpå aktieafkast fremadrettet skal genere
res samt investorernes risikoaversion er forhold, der i
højere grad end tidligere kan ændre denne allokering.
Vandet forsvinder før eller siden
Det pengepolitiske tidevand har de seneste år haft en
enorm effekt på de finansielle markeder – også på aktie
markedet. Enkelte steder ser man en realøkonomisk
effekt, om end transformationen til selskabernes indtje
ning går langsomt. Andre steder er markederne forvent
ningsdrevne og har forhåbentligt stadig til gode at blive
bekræftet i de positive forventninger. En ting er sikker:
Det pengepolitiske tidevand i USA er på vej ud, og det
samme vil ske i andre regioner. Sørger man ikke for at
dække sine sårbare områder, kan det få negative afkast
konsekvenser, når bølgerne har lagt sig, vandet er væk,
og man står der på sandbunden – uden badebukser.

Formue // 2. kvartal 2015

17

Rådgivning

Ny investor i Formuepleje:
Det første møde

”Formuepleje” står der på siden af bygningen. Han genkender navnet. Det er
det rigtige sted. Han træder indenfor, ser sig omkring og hilser på den mand,
der går ham i møde. En time senere forlader han bygningen samme vej, som
han kom ind. Han betragter navnet igen. Og nu kender han historien bag.
Af Katrine Sigvardt, journalist, Formuepleje // katrine.sigvardt@formuepleje.dk

Senior formuerådgiver Mads Christensen tegner lidt.
Han fortæller om Formueplejeforeningerne og klikker
sig ind på formuepleje.dk for at vise eksponeringen over
for de aktuelt ti største aktieposter. Han taler om For
mueplejes koncept og DNA og diskuterer værdien i at
investere ud fra en god blanding af klassisk portefølje
teori og sund fornuft.
Overfor sidder nemlig en måske fremtidig investor
med armene over kors. Han kender ikke Formuepleje,
men efter at have været selvstændig erhvervsdrivende
gennem mange år har han nu solgt flere af sine virksom
heder, og det har gjort ham til et interessant kundeemne
for diverse kapitalforvaltere og investeringsforeninger.
Hver uge bliver han ringet op af en række investerings
firmaer, der har ”et godt tilbud”, som de kalder det, og
oftest får de en mere eller mindre høflig version af
svaret ”tak, men nej tak”.
For som så mange andre har denne mand gennem en
årrække selv forvaltet sine penge og med succes investe
ret i blandt andet fast ejendom og aktier, han ud fra sund
fornuft har vurderet til at have potentiale for vækst og
gode afkast. Med den strategi har han med svingende
resultater formået at skabe tilfredsstillende afkast.
Alligevel har Formuepleje Safes høje, forholdsvis sta
bile afkast og lange track-record vækket hans nysgerrig
hed. Derfor har han sagt ja til et møde med Formuepleje,
18
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men det er med en vis portion skepsis og en masse for
behold, at han tilbagelænet i en stol hos Formuepleje i
Hellerup betragter Mads Christensen, som forklarer, hvad
det vil sige at være investor i Formueplejeforeningerne.
Jysk troværdighed
”Det er nemt at lade sig lokke, når finansielle virksom
heder fremlægger deres imponerende resultater, men
når man kigger en ekstra gang, viser det sig ofte, at deres
historik er meget kort. Det tyder på, at de flotte afkast
er baseret på held og ikke på en gennemtestet strategi
og koncept,” lyder det overbærende fra den anden side
af bordet.
Det kræver dog ikke andet end et par klik på formue
pleje.dk at vise Formueplejes afkast over en 27-årig peri
ode, men Mads Christensen er ikke overrasket over den
skepsis, der i starten af mødet nærmest lyser ud af den
måske kommende investor. For som han siger, er det altid
fornuftigt at tage de kritiske briller på, når man skal eva
luere hvilken som helst investering, og det gælder i høj
grad også, når det kommer til valget af kapitalforvalter.
”Når vi møder nye mennesker og potentielle kunder,
ved vi godt, at mange af dem dagligt bliver kimet ned af
sælgere, der har et godt tilbud eller en frisk idé til gode
investeringsprojekter. Det er selvfølgelig med til at gøre
vores arbejde en smule sværere, for mange har hørt

>>
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Rådgivning

I dag har 28 medarbejdere deres daglige
gang i lokalerne ved Tuborg Havn, hvor de arbejder
for at oplyse om investeringskonceptet

historien om det gode afkast fra andre så mange gange, at
vi bliver nødt til virkelig at lægge os i selen for at fortælle
vores historie på en reel og ærlig måde, så det bliver
tydeligt, hvordan vi adskiller os fra andre i branchen.
For det gør vi,” forklarer Mads Christensen.
Navnet Formuepleje har en lang historie, og det er
efterhånden blevet et velkendt navn i hele landet. De
senere år er der sat mange ressourcer ind på at styrke
rådgivningskompetencerne og den fysiske tilstede
værelse både i Jylland og på Sjælland.
I dag har 28 medarbejdere deres daglige gang i loka
lerne ved Tuborg Havn, hvor de arbejder for at oplyse
om investeringskonceptet. Derudover afliver de my
terne, der opstår, når medierne skærer alle investe
ringsforeninger over én kam, og forklarer, hvordan en
investering i Formuepleje kan bidrage positivt til kun
dernes porteføljer.

Flere heste reducerer risikoen
For selvom nogle investorer rent afkastmæssigt faktisk
klarer sig rimeligt på egen hånd uden at støtte sig
til finansielle teorier og økonomiske modeller, er der
alligevel noget at hente ved at investere i Formuepleje
foreningerne.
Mads Christensen har forklaret konceptet, og hvordan
Formueplejes unikke struktur og opbygning gør, at den
klassiske porteføljeteori kan overleve og performe i
praksis, og på den anden side af bordet begynder inve
storen at løsne op for sine korslagte arme. Det skeptiske
20
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blik i øjet bliver erstattet af koncentration, og han nikker
og lytter interesseret, mens Mads Christensen nu fortæl
ler, hvordan man markant kan nedbringe risikoen for
den samlede portefølje ved at sprede sine investeringer
på forskellige aktivklasser.
For selvom man som privat investor kan have succes
og opnå flotte afkast på egen hånd, er langt de færreste
opmærksomme på deres individuelle risikoprofil og
på at opretholde den oprindelige fordeling mellem de
forskellige aktiver, når de bevæger sig i en portefølje.
Er aktierne steget meget, udgør de en større del af den
samlede portefølje, end man oprindeligt havde besluttet
sig for, og dermed får man en højere risiko end den, man
havde lagt sin strategi efter.
”Det er vigtigt, at man løbende vurderer sin portefølje,
så den hele tiden passer til den ønskede risikoprofil.
Det betyder ikke nødvendigvis, at man hele tiden skal
omlægge sin portefølje ret meget, men mere at man som
investor har en fast strategi for det,” siger Mads Christen
sen og tilføjer:
”Det giver jo rigtig god mening at sælge aktier, der er
blevet dyre, og enten købe billige eller sælge dyre obliga
tioner for så at købe billige aktier. Pointen er, at man skal
sørge for at have den samme eksponering, når markedet
stiger, som når markedet falder. Populært sagt handler
det om, at styre efter sin risiko og ikke efter afkastet,
som mange investorer har tendens til for tiden. De søger
desperat efter afkast, fordi traditionelle obligationer
giver så lidt.”

Individuel rådgivning
Mads Christensen møder ofte to typer investorer i sit
arbejde. Den første er investorer, der ikke interesserer
sig specielt for investering, og som ønsker, at andre over
tager ansvaret for forvaltningen af deres formue. Mange
af dem vælger at blive fuldmagtskunder, hvilket betyder,
at de giver Formuepleje mandat til at passe hele deres
portefølje, efter at risikoprofilen er nøje fastlagt.
Den anden type er personer, som går meget op i inve
stering, og som interesserer sig for nøgletal og den sam
fundsmæssige udvikling, og de udvælger investerings
objekter, de vurderer, har potentiale for et godt afkast på
baggrund af den viden, de løbende tilegner sig.
Efter mange års erfaring med investeringsrådgivning
er Mads Christensen ikke i tvivl om, hvilken investortype
han har med at gøre i dag:
”Jeg kommer højst sandsynligt ikke til at indgå en
aftale med ham, hvor vi skal passe hele porteføljen lige
nu. Han vil gerne handle selv og styre tingene.”
Men det betyder ikke noget, for sådan er der faktisk
mange af Formueplejes investorer, der har det. De har
valgt at placere deres midler i forskellige investerings
foreninger, selskaber og banker og bruger Formuepleje
foreningerne som et supplement og et redskab til at
reducere risikoen uden at sænke det forventede afkast.
Uanset om man vælger at indgå en porteføljeaftale eller
et mere passivt samarbejde med Formuepleje, har alle
større investorer mulighed for at benytte sig af Formue
plejes faglige kompetencer og ressourcer og modtage

gratis rådgivning på privatøkonomiske forhold – også
dem, der rækker ud over Formueplejes egne produkter.
”Vi vil altid gerne rådgive omkring pension og hvilken
måde, en kunde skal spare op på. Det giver noget trovær
dighed, når kunden ved, at jeg ikke er ude på at sælge
ham noget, men blot rådgiver ham om, hvad der er det
bedste for ham,” forklarer Mads Christensen.
Han tilføjer, at Formuepleje også stiller sig til rådighed
som faglig sparringspartner, der kan bidrage med nye
perspektiver, ideer og inspiration til interessante
investeringsmuligheder, som investoren måske ikke selv
havde overvejet.
Men hvordan gik det så? Fik Formuepleje en ny
investor? Ja, det ved vi ikke endnu, for det tager tid at
opbygge gode relationer:
”I bund og grund handler det om tillid, og det er noget,
vi som rådgivere skal gøre os fortjent til. Derfor kræver
det typisk et par møder, før vi i sidste ende kommer med
en konkret anbefaling til den enkelte kunde,” siger Mads
Christensen.
Har du lyst til at høre mere om mulighederne for
investeringsrådgivning, er du altid velkommen til at kon
takte Formuepleje. Vi giver også gerne en aktuel mar
kedsvurdering og udpeger de områder, hvor vi vurderer,
der aktuelt er størst værdi at hente på de finansielle
markeder.
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Supermagt

USA er den globale leder
Finanskrisen begyndte i USA og ramte hårdt over hele
verden. Men USA er også det første land, der for alvor lagde
krisen bag sig. I dag står landet som en stærk supermagt både
inden for økonomi, militær og uddannelse – og det ser det
ud til at blive ved med.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Når det handler om den globale økonomi, er der
ingen, der fører an med samme vægt som USA. Der
er ingen som den amerikanske forbruger, der med
sin købelyst, sine mange kreditkort, store biler og
huse kan sætte retningen og stemningen for øko
nomien i USA og dermed virke som trækhest for
hele verden.
Finanskrisen var hård, men viljen hos staten og
den amerikanske centralbank til at kickstarte øko
nomien gennem både penge- og finanspolitik var
markant og har tydeligvis hjulpet. Dog er der sta
dig tegn på det, som Formueplejes investerings
strateg, Henrik Franck, kalder for PostTraumatisk
ForbrugsSyndrom.
”Krisen var hård. Virksomhederne fyrede i stor
stil, hvilket sendte arbejdsløsheden op fra mindre
end 5 procent før krisen til toppen på 10 procent
medio 2009. Det fik amerikanerne til at gå i hi,
hvor deres relativt store private gæld og lavere
kriseindkomster svækkede forbruget. Dette chok
stod på i flere år og kom til udtryk i dels et svagt
forbrug, dels i manglende selvtillid til at forlange
lønforhøjelser, for bare det at fastholde et job
var en gevinst. I dag er chokket langsomt
ved at fortage sig, men vi ser stadig tegn
på en behersket vækst i virksomhedernes omsætning og et lavt lønpres.
Det er det, jeg kalder PostTraumatisk
ForbrugsSyndrom,” siger
Henrik Franck.
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I år faldt arbejdsløsheden i USA til 5,5 procent. Det
seneste år er der skabt cirka 240.000 nye job om
måneden, og siden 2009 er der skabt 11 millioner
arbejdspladser. Det skyldes især et meget fleksibelt
– nogle ville sige hårdt – arbejdsmarked, hvor det er
let at fyre og hyre medarbejdere. Alt i alt lægger det
fundamentet for en fortsat vækst i USA, hvor Formue
plejes investeringskomité forventer en vækst i 2015
på cirka 3 procent.
Ved indgangen til 2015 bremsede den amerikanske
økonomi lidt op, og forbrugertilliden faldt, blandt
andet som følge af højere olie- og benzinpriser.
Jobrapporten for marts skuffede med cirka 126.000
nye job, hvilket var cirka 100.000 færre end niveauet
de seneste mange måneder, men det kan skyldes, at
vinteren igen i år var hård flere steder i USA. Dog er
der gode nyheder omkring konjunktursituationen
samt ordrerne på varige forbrugsgoder, hvilket lover
godt for resten af 2015.
Fortsat lav inflation
Der er dog ét forhold, der driller økonomerne, når
de ser på den amerikanske økonomi i øjeblikket. Det
er inflationen, der med den aktuelle moderate vækst
burde være lidt højere. Kerneinflationen ligger stabilt
i februar på 1,3 procent.
Her er det vigtigt at vide, at kerneinflationen ikke
medtager energi og fødevarer. Det vil sige, at faldet i
olieprisen, og dermed faldet i benzin, ikke er regnet
med i kerneinflationen. Den oplevede samlede pris
stigningstakt hos forbrugerne er dermed lavere end
det, kerneinflationen indikerer.
Olieprisen er siden det tidlige efterår 2014 faldet
med 45 procent. Det betyder, at en gallon (3,78 liter)
benzin er faldet fra 3,8 dollar til cirka 2,5 dollar.
En af årsagerne til den stadig lave inflation er, at
lønmodtagerne fortsat er tilbageholdende med at
forlange mere i løn. Desuden er mange af de job, der
er blevet skabt, primært inden for ufaglært og faglært
arbejdskraft. Væksten i jobbene blandt de højere
uddannede har haltet.

Rentestigning på vej
Det varmeste aktuelle emne i amerikansk økonomi
er de rentestigninger fra den amerikanske central
bank, FED, som, banken har signaleret, sandsynligvis
vil komme i år.
”Rentestigninger er alt andet lige negativt for en
økonomi, da det fordyrer finansieringsomkostningerne for virksomheder og borgere, virker hæmmende for væksten og i de fleste tilfælde ikke er
positivt for aktier. På den anden side vil en rente
stigning på det rigtige tidspunkt være positivt, da
det er et signal om, at økonomien er stærkere,”
siger Henrik Franck.
Centralbanken er meget opmærksom på ikke at
kvæle opsvinget i amerikansk økonomi for tidligt ved
at sætte renten for hurtigt op. Men på den anden side
er det også vigtigt ikke at komme for sent i gang med
rentestigninger for dermed at undgå skabe overop
hedning og risiko for en for hurtig nedkøling.
En stabil og forudsigelig udvikling er derfor ønske
lig for at holde væksten på sporet. Det er en skrøbelig
balance, som chefen for den amerikanske centralbank
Janet Yellen er meget bevidst om. Centralbanken kig
ger derfor på flere forskellige nøgletal for at vurdere,
om styrken i økonomien kan bære en rentestigning.
Et af dem er arbejdsløsheden, der nåede ned på 5,5
procent i marts, og som dermed ramte inden for det
område, som centralbankens rentekomité anser for
at være normalt.
”Det er min og investeringskomitéens forventning,
at rentestigningen kommer senere, end markedet
forventer, hvilket højst sandsynligt vil sige i andet
halvår,” siger Henrik Franck.

Aktiemarked og valuta
Siden årsskiftet er amerikanske aktier målt ved det
brede S&P 500-indeks stort set ikke steget. Det skyl
des, at det aktuelle kursniveau kræver en mærkbar
fremgang i virksomhedernes omsætning og indtjening
for, at det nuværende relativt høje kursniveau kan
berettiges. Regnskaberne for fjerde kvartal viste en

>>

USA er verdens absolutte supermagt – både økonomisk, militært og uddannelsesmæssigt.
Cirka 45 procent af Formueplejes aktieportefølje er investeret i amerikanske selskaber.
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Supermagt

USA har en massiv militær tilstedeværelse i Asien med baser mange strategiske steder.

fremgang, men ligesom de forrige kvartaler var frem
gangen moderat. Amerikanske aktier er aktuelt prisfast
sat en smule over det historiske gennemsnit på 16,6, idet
den aktuelle gennemsnitlige P/E (prisen på én krones
indtjening) er cirka 18. Kursstigninger skal derfor frem
over komme fra toplinjevækst, hvor øget salg og omsæt
ning skal slå igennem i form af højere indtjening, der
dermed kan berettige en højere kurs. Denne udfordring
er det vigtigste tema på aktiemarkedet i år.
Den amerikanske valuta er siden december steget
ganske kraftigt til aktuelt 7,1 kroner for en dollar. Stig
ningen skyldes tillid til den amerikanske økonomi, men
også det forhold, at de amerikanske renter er højere end
de europæiske. Det tiltrækker penge, der presser kursen
op. En høj dollarkurs er ikke positiv for de amerikanske
eksportvirksomheder, da deres varer bliver dyrere, når
de sælges i udlandet. Til gengæld bliver varer og tjene
ster købt i udlandet billigere.
Økonomi bakkes op af militær styrke
Det er naturligvis vigtigt med økonomisk styrke for at
kunne gøre sig gældende i den globale økonomi. Men
god økonomi gør det ikke at alene, når handelsrelationer
mellem USA og den øvrige verden skal forbedres og
24
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holdes ved lige. USA har længe været verdens stærkeste
militærmagt. Denne position blev accelereret efter sam
menbruddet af Sovjetunionen i starten af 90’erne, og
siden har der ikke været tvivl om USA’s førerrolle. En
rolle, der kun er blevet vigtigere og tydeligere i takt med,
at Asien og især Kina er blevet en global magt. Derfor har
USA en massiv militær tilstedeværelse i Asien med baser
mange strategiske steder. Det betyder, at de enorme ame
rikanske hangarskibe hurtigt har mulighed for at lukke
søvejene til Kina og Asien, hvis en konflikt optrappes.
Enorm militær styrke
For at sætte den militære styrke i perspektiv vil USA i
ifølge CIA.gov bruge 577 milliarder dollar på militæret i
2015. Der er mere end tre gange så meget som Kina på
andenpladsen og mere end de efterfølgende ti største
militærbudgetter i verden. For eksempel råder USA over
10 aktive hangarskibe, hvor bare to hangarskibe har
større slagkraft end Frankrig. Derudover er to nye han
garskibe under konstruktion med en slagstyrke, der er
flere gange større end de ”gamle” skibe. Militær magt er
meget vigtig for USA og indgår som en integreret del af
landets økonomiske styrke og globale selvforståelse.
USA ønsker at opretholde den gældende verdensorden

The Bing auditorium på Stanford University i Californien.

I år er arbejdsløsheden i USA faldet til 5,5 procent.
Det seneste år er der skabt cirka 240.000 nye job om måneden.

og beskytte det globale fællesskab. Dermed kan amerika
nerne sikre international handel, herunder den vigtige
forsyning af råstoffer og energi. Yderligere ønsker USA
at holde eventuelle rivaler (Kina og Rusland) i skak og
dermed garantere USA’s fysiske sikkerhed. Hele formålet
er at sikre den økonomiske vækst og fastholde USA som
verdens førende magt.
Uddannelse vigtigt
Men en stærk økonomi og militær overmagt gør det ikke
alene. Fremtiden afhænger af, at USA fortsat kan være
intellektuelt førende, og her er det af afgørende betyd
ning, at nogle af verdens bedste uddannelsesinstitutio
ner ligger i USA. På World University Rankings’ top
10-liste over universiteter i verden er syv af dem ameri
kanske og indtager de første fire pladser med Harvard
og Berkeley i spidsen. Kigger vi på tekniske universiteter,
indtages seks af pladserne i top 10 af amerikanske uni
versiteter med MIT og Stanford i spidsen. Til sammenlig
ning ligger det danske tekniske universitet, DTU, nr. 31.
Det høje uddannelsesniveau kan også aflæses på antallet af patentansøgninger, hvor amerikanerne ligger i
verdenstoppen med 30 procent flere ansøgninger end
Japan på andenpladsen.

Udfordringer
USA er verdens absolutte supermagt – både økonomisk,
militært og uddannelsesmæssigt. Aktuelt er økonomien i
god stabil fremgang efter en hård finanskrise, hvor staten
og centralbanken måtte træde til med hjælp. Men der er
også problemer.
”Vi har stadig til gode at se, hvordan landet fremadret
tet vil håndtere den store statsgæld, der i 2015 vil nå op
omkring 19.600 milliarder dollar. Selvom gælden aktuelt
udgør cirka 105 procent af bruttonationalproduktet, er
USA i den særlige situation, at gælden er i dollar, som
betyder, at Centralbanken ’bare’ kan trykke nok af dollar
sedler til at betale gælden,” siger Henrik Franck.
Militært er landet udfordret af et klart ønske fra den
amerikanske befolkning om at bruge færre penge på
militæret og ikke at tabe soldaterliv på militære aktioner
rundt om i verden.
Uddannelsesmæssigt er USA stadig stærk, men univer
siteter i Asien vinder frem. For eksempel er det førende
tekniske universitet i Kina, Tsinghua University, hoppet fra
en 31. plads i 2012 frem til en 23. plads i 2014 på listen
over verdens bedste universiteter. Selvom verden snapper
USA i haserne, vil landet fortsat være i front.
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Inflation

Derfor skal vi frygte
faldende priser
Det er forkert, når medierne fortæller, at deflationen er over os. Men den
er tæt på, og derfor er der grund til bekymring. Historien viser nemlig, at
kombinationen af deflation og høj gæld kan få store konsekvenser.
Af René Rømer, CFA, senior kapitalforvalter, Formuepleje // rene.roemer@formuepleje.dk

Over de seneste måneder har man i dagspressen og
på TV kunnet læse og høre, at deflationen nu er kommet
til Danmark, Europa og USA. Baggrunden er, at den
årlige ændring i forbrugerprisindekset, som ses nedenfor, er gået under 0 – altså at den gennemsnitlige
forbruger betaler mindre i gennemsnit for de varer
og tjenesteydelser, vedkommende køber idag, end for
et år siden.
INFLATION
Procent

Definitionen på den deflation, man bør frygte er ”en
periode med stadige, generelle prisfald”. Hverken i Dan
mark, Europa eller USA falder forbrugerpriserne generelt.
Den primære årsag til udviklingen i forbrugerprisindek
set er, at prisen på mange råvarer er faldet markant over
det seneste år. For eksempel er olieprisen faldet i omeg
nen af 40 procent, hvilket især kan opleves på tankstatio
nerne. Fjerner man denne indflydelse fra forbrugerpris
indekset, vil man opdage, at vi generelt har stigende
priser i Danmark, Europa og verden.
KERNEINFLATION
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Kilde: Bloomberg

Ingen deflation
Paradoksalt nok, bliver udviklingen i forbrugerpriser
altid udlagt som noget, vi skal frygte, selvom billigere
varer jo normalt er noget vi værdsætter, og endda noget
vi (jyder) i visse tilfælde vil køre til Tyskland efter. Som
jeg senere vil vise, har vi faktisk god grund til at frygte
deflation, men ved nærmere eftersyn er det slet ikke
deflation, forbrugerprisudviklingen afspejler.
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Grund til bekymring
Det ændrer dog ikke ved, at der stadig er grund til bekym
ring. Som ovenstående figur viser, har vi oplevet en gene
rel tendens til lavere prisstigninger end tidligere, og p.t.
er prisstigningerne samlet set på et niveau, der nærmer
sig 0 procent. Altså er vi ikke milevidt fra deflation – og

Den gennemsnitlige forbruger i dag
betaler mindre i gennemsnit for de varer,
vedkommende køber, end forbrugeren
gjorde for et år siden

vi er i hvert fald meget tættere på, end centralbankche
ferne rundt i verden ville ønske. Deflation i kombination
med høje niveauer af gæld har nemlig vist sig at være en
giftig cocktail, og i øjeblikket er verden mere forgældet
end på noget andet tidspunkt i historien (se figuren
til højre).
De mulige konsekvenser ved kombinationen af høj
gæld og deflation oplevede man meget tydeligt i USA i
1930’erne, hvor BNP faldt 30 procent, og arbejdsløshe
den steg fra 3 procent i 1929 til 25 procent i 1933.
Grunden til, at det kunne gå så galt, er blevet beskre
vet som en negativ gælds-deflationsspiral. En måde at
beskrive spiralen på er med disse 10 punkter:
1. Økonomien får et mildt chok. Derfor,
2. 	 nedbringer visse aktører en lille del af gælden,		
og derfor,
3. 	 bliver der solgt ud af aktiver (for eksempel
aktier, obligationer og kobber). Derfor
4. falder aktiverne i pris. Dette fører til
5. yderligere udsalg og prisfald på aktiver, hvilket
6. 	reducerer virksomheder og privates nettoformue, hvilket
7. øger antallet af konkurser. Dette
8. mindsker handel og produktion, hvilket
9. øger arbejdsløshed og pessimisme, hvilket
10. 	får visse aktører til at nedbringe gælden
(se punkt 3 for det videre forløb)
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Kilde: Geneva report: Deleveraging, what deleveraging?

Trods logikken i den negative spiral er det heldigvis de
færreste, der faktisk har oplevet spiralen på egen krop.
For også økonomer lærer af fortiden.

Det store laboratorium
I modsætning til for eksempel kemikere har økonomer
meget begrænset adgang til at teste, om deres teorier
holder. I 1930’erne fandt man ud af, at hvis man ikke
agerede fra centralt hold, så fik man den negative spiral.
Men hvad man skulle gøre for at undgå den, kunne man
kun teoretisere om, da man jo måtte vente på den næste
episode, hvor man stod over for en negativ gældsdefla
tionsspiral. Den fremherskende holdning var, at man
kunne undgå spiralen, hvis staten gik ind og holdt hån
den under aktivpriserne, således at spiralen så at sige
Formue // 2. kvartal 2015

>>

27

Inflation

erve

deral Res

Fe
tralbank
anske cen
en amerik

d
ektør for
anke – dir

Ben Bern

bliver afbrudt ved punkt 4 i beskrivelsen. Økonomien
ville derved have tid til at vokse ud af problemerne.
Heldigvis måtte man vente i næsten 60 år på at teste
teorien. Denne gang var det i Japan.

Japans tabte årti
Japan oplevede i løbet af 1980’erne en periode med
stærk vækst, stigende aktiemarkeder og massiv kredit
vækst. I 1990 sprang boblen, og ejendomspriser og
aktiekurser faldt markant. Et anekdotisk eksempel på
ejendomsprisernes himmelflugt er, at kejserpaladset
efter sigende blev vurderet til at være mere værd end
den samlede grundværdi for hele Californien.
Da boblen brast, reagerede japanere som foreskrevet.
Man tillod bankerne at opretholde papirværdierne på
lån, der reelt burde være nedskrevet. Som vi ved, var
formålet at holde bankerne fra at sælge ud af aktiver og
at få bankerne til at give virksomhederne chancen for at
vokse ud af deres gældsproblemer.
Førstehjælpen virkede. Aktivprisernes fald blev brem
set, og økonomien fik tiden til at vokse ud af problemerne.
Problemet var bare, at økonomien ikke voksede. Der var
hverken vækst eller inflation, så gældsbyrden forblev en
bremse på den japanske økonomi. I årene fra 1992 og
frem til finanskrisen lå Japans vækst på cirka 1 procent i
gennemsnit, mens USA’s til sammenligning lå på over 3
procent. For økonomer var spørgsmålet, hvad der var
galt med teorien, og det, der primært fik skylden, var de
såkaldte Zombie-banker – altså banker, der reelt ikke
ønskede at låne penge ud. At de japanske banker fik
mulighed for at opretholde papirværdierne på deres låne
bøger betød jo ikke, at bankerne pludselig blev sunde.
I stedet fik man skabt et banksystem, der ivrigt forsøgte
at genskabe sunde balancer. Og i den proces gjorde ban
kerne det meget svært for japanerne at låne penge.
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Doktor Bernanke
Da finanskrisen ramte verden i 2007-2008, var Ben
Bernanke chef for den amerikanske centralbank (FED).
Bernanke har viet en stor del af sit akademiske liv til
studiet af depressionen i 1930’erne, og han var derfor så
godt rustet til at tackle krisen som muligt.
Det, Bernanke tilsyneladende havde lært af Japans
tabte årti, var, at gælden/tabene på gælden skal flyttes
derhen, hvor den rent faktisk kan bæres uden at tynge
alt for meget. I USA var det hos centralbanken og staten
(ikke delstaterne). Blandt tiltagene var:
1. 	Massive finanspolitiske underskud for at sikre
		 en vis vækst.
2. Tvungne kapitalindskud i alle store banker for at
		 sikre deres sundhed og dermed udlånslyst.
3. 	Overtagelse af langt størstedelen af den ameri
kanske realkreditsektor for at sikre udlånslyst.
4. Delvis nationalisering af verdens største
		 forsikringsselskab (AIG), der stod foran fallit.
5. Orkestrering af privates overtagelse af verdens 		
		 største investeringsbanker.
6. Understøttelse af diverse øvrige kreditmarkeder.
7. Opkøb af statsobligationer for at øge incitamentet
		 til at låne ud til den private sektor.
Årsagen til, at staten i USA uden problemer kan påtage
sig enorme forpligtelser uden at det ”tynger alt for
meget” er, at statsgælden i USA er udstedt i US dollar,
som FED kan printe så mange af, de har lyst. Reelt er der
derfor ingen risiko for, at man ikke får sine dollar tilbage.

Mario
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B

1930: Folk venter på at få deres penge i en amerikansk bank

Problemet Europa
Den luksus har landene i Euro-zonen ikke. Som kriserne
i Sydeuropa og Irland viste, betyder den manglende eks
klusive adgang til egen centralbank, at der er en grænse
for, hvor mange forpligtelser den enkelte stat kan påtage
sig, uden at ”det tynger alt for meget”. Den politiske
opdeling i nationalstater har altså været hæmmende for
den måde, Europa har forsøgt at løse finanskrisen på,
fordi man ikke har haft en fælles pengekasse som i USA.
På samme måde som Japan sørgede de enkelte lande
for at undgå tvangssalg i banksektoren, men øgede i
processen statsgældsbyrden så kraftigt, at det i 20112012 så ud til at kunne resultere i den tidligere omtalte
negative gælds-deflationsspiral. Vendepunktet kom
den 26. juli 2012, hvor chefen for Den Europæiske Cen
tralbank, Mario Draghi, sagde: ”ECB er parat til at gøre,
hvad der kræves for at bevare euroen. Og tro mig, det
vil være nok.”
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Med disse ord stillede Draghi ECBs troværdighed bag
ethvert medlemsland, hvilket med ét slag fik den syd
europæiske gældskrise til at stilne af. Om Draghi rent
faktisk havde den politiske bemyndigelse til at gøre
dette, er tvivlsomt, men hér tydeliggjorde han i hvert fald
sin intention om at ville løse finanskrisen på en mere
amerikansk måde, end man hidtil havde gjort.
Nogle af de tiltag, der ligner den amerikanske metode
mere end den japanske i 1990’erne, er for eksempel:
1.
		
2.
		
3.

Forsøget på at oprette en bankunion, hvilket vil 		
stille alle lande bag alle banker.
Gennemgang af bankernes balancer og stress-test
for at kunne rekapitalisere tabene.
Opkøb af kreditobligationer og derved støtte til 		
		 kreditmarkederne.
4. Opfordring til, at sunde lande (læs: Tyskland) 		
		 øger statsunderskuddene.
5. Opkøb af statsobligationer for at øge incitamentet
		 til at låne ud til den private sektor.
Det er med andre ord mere eller mindre det samme, som
man gjorde i USA, blot kommer tiltagene seks-syv år
senere. Draghis håb er naturligvis, at han kan ændre
Europas kurs bort fra den japanske for 25 år siden og hen
mod den amerikanske i dag (se figuren til venstre). I dag
virker det som den rigtige løsning, og vi kan derfor for
vente, at ECB vil holde renterne lave og støtte kreditmar
kederne, så langt øjet rækker.
Om vi om 25 år stadig vil sige, at det var den rigtige
løsning, ved vi dog ikke.

Formue // 2. kvartal 2015

29

Omkostninger

Dét koster en investering

hos Formuepleje

En af Formueplejes kerneværdier er at sikre gennemskuelighed i
omkostningsstrukturen. Derfor er der kun fire helt synlige omkostningstyper forbundet med investering i Formueplejeforeningerne. Hverken
mere eller mindre.
Af Katrine Sigvardt, journalist, Formuepleje // katrine.sigvardt@formuepleje.dk

Når man køber en bil, står den altid til en bestemt pris
i brochuren. Oftest er der en lille stjerne ved siden af, og
nederst på siden står der med mikroskopisk skrift, at
bilen selvfølgelig koster fra det nævnte beløb.
Uanset hvad man gør, vil man aldrig kunne erhverve
sig bilen til den anførte pris. For oveni kommer vægt- og
grønne afgifter, skat, leveringsomkostninger, forsikringer
– og det er vel at mærke inden, man overhovedet har ind
snuset den mindste snert af duften af ny bil. Derudover
kommer selvfølgelig alt ekstraudstyret. Med de danske
vintre (for ikke at tale om de danske somre) skal der
også klimaanlæg og sædevarme til, og før man ved af det,
står fra-prisen tilbage i horisonten som en lille prik og
vinker til én i bakspejlet.
I investeringsbranchen findes den samme type
omkostninger. De hedder bare noget andet. Inden man
har set skyggen af det forventede afkast for sin investe
ring, har omkostninger som tegningsprovision, formid
lingshonorar, kurtage, kursskæring, marginaler, spreads
og rentemarginaler allerede taget en bid af kagen, og
som investor står man tilbage med et mindre stykke end
forventet. Investeringsløsningen ender altså nemt med
at blive meget dyrere, end hvad man måske umiddelbart
havde regnet med, og i mange tilfælde er man forpligtet
til at betale disse omkostninger, uanset om det leverede
afkast er positivt eller negativt. Den tankegang har
Formuepleje aldrig respekteret.
”No cure, low pay”
Siden den spæde start i 1986 har vi haft et ønske om fuld
gennemskuelighed i alt, hvad vi laver, og det gælder ikke
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mindst i forhold til vores omkostningsstruktur. Derfor
kan vi også sige meget kort, at der er præcis fire omkost
ningstyper forbundet med at investere i Formueplejefor
eningerne: Ved køb og salg er der en emissions- og ind
løsningssats, som sikrer, at nye og afgående investorer
selv betaler for de omkostninger, der opstår ved, at por
teføljen skal tilpasses den ændrede formue. Den omkost
ning er lovbestemt. Foreningerne opkræver herudover
et årligt fast honorar til Formuepleje på 0,2-2,25 procent
af egenkapitalen afhængigt af, hvilken afdeling man væl
ger at investere i. Derudover kommer et lille tillæg, som
dækker øvrige omkostninger samt et resultathonorar på
10 procent af resultatet ved overskud.
Resultathonoraret beregnes ud fra den såkaldte High
Water Mark-metode. Det betyder, at du kun skal betale,
hvis den indre værdi er højere end senest, der blev betalt
resultathonorar.
Vi kalder dette princip for no cure, low pay, og det sik
rer, at vi hele tiden har sammenfaldende interesser med
de mennesker, hvis penge vi forvalter. Som rådgiver og
administrator deler vi nemlig investorernes ønske om at
minimere omkostningerne og maksimere indtjeningen.
Når vi sammenligner og holder kurtagesatser, depot
gebyrer, spreads, marginaler, rentemarginaler og andet
op mod dem, man finder hos vores konkurrenter, kan
investor derfor være sikker på, at vi altid presser på for
at få de lavest mulige satser.
Af samme grund køber og sælger vi kun værdipapirer,
hvis vi mener, at det kan øge det forventede afkast, og
al afdækning, foretages for at bevare og øge investorernes
formue.

Gitte Brøgger Led
Formuerådgiver, cand.merc.aud og tidligere revisor

Fokus på positive afkast
Gitte Brøgger Led er en af Formueplejes formueråd
givere, og hun fortæller, at at de kunder, hun møder i
sit daglige arbejde, er tilfredse med Formueplejes
resultater og omkostningsstruktur.
”Kapitalforvaltere, der arbejder med resultatho
norar har et andet incitament til at levere det højeste
afkast og samtidig beskytte formuen. Dem, der ikke
gør, får jo deres penge alligevel, uanset om investor
får et positivt eller negativt afkast,” forklarer hun.
Men strukturen møder også kritik – især fra folk,
der ikke tidligere har stiftet bekendtskab med For
muepleje. Deres største betænkelighed er, at 10 pro
cent i resultathonorar lyder dyrt, men ifølge Gitte
Brøgger Led skyldes det ofte en forfejlet tankegang,
der fjerner fokus fra det, det hele drejer sig om:
Afkast og formuebevarelse.
”Det kommer an på, hvad man sammenligner med.
Hvis man udelukkende ser på det beløb, man betaler i
kroner og øre, kan det ved første øjekast godt virke
som en høj pris i forhold til andre, men samtidig får
man jo også et positivt, absolut afkast. Det vigtige er,
at man hele tiden har øjnene på sin egen bundlinje og
på det, man får ud af sin investering. Det er bedre at
få 10 procent i afkast med 2,5 procent i omkostninger,
end det er at få 7 procent i afkast med 1,5 procent i
omkostninger,” siger hun.

Emission/indløsning

På formuepleje.dk har du mulighed for løbende at se
alle aktuelle omkostninger.

Fast honorar

Øvrige omkostninger

Resultathonorar

Optimum

0,30/0,30%

0,55%

0,18%

10%

Pareto

0,40/0,40%

1,35%

0,15%

10%

Safe

0,60/0,60%

1,75%

0,10%

10%

Epikur

0,90/0,90%

2,00%

0,10%

10%

Penta

1,00/1,00%

2,25%

0,15%

10%

Merkur

0,90/0,90%

0,20%

0,45%

15%

LimiTTellus

0,40/0,40%

0,80%

0,05%

10%

Fokus

0,60/0,60%

1,60%

0,15%

10%
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Brevkasse
Formuepleje svarer gerne på investorernes spørgsmål. Har du et spørgsmål, som du ønsker
at stille til Formuepleje, er du velkommen til at maile det til brevkasse@formuepleje.dk.
Spørgsmål til næste FORMUE-magasin skal være redaktionen i hænde senest den 10.06.2015.
Brevkasseredaktør:
kommunikationschef
Søren Verup

Spørg Formuepleje

Fordel ved gæld i euro?

Ville det ikke være en fordel for Formueplejeforeningerne at have gælden i euro
frem for danske kroner, hvis den danske
krone skulle stige markant i forhold til
euro? P.J.J., København
SVAR: Jo – du har fuldstændig ret, og den
overvejelse har også været diskuteret grun
digt i investeringskomitéen. Det er åben
bart, at hvis den danske krone skulle bryde
ud af sit snævre bånd over for euroen og
dermed stige i kurs over for euro, ville det
være en fordel for de gearede Formuepleje

foreninger at have gælden i euro, da gælden
målt i danske kroner dermed ville falde lige
så meget, som kronen steg. Men efter grun
dige diskussioner og analyser konkluderede
investeringskomitéen, at den potentielle
gevinst ved gæld i euro ikke stod mål med
gevinsten ved fortsat at låne billigere i dan
ske kroner end i euro. Det skyldtes både, at
renten på lån i euro er højere end renten
ved at låne i danske kroner, og at komitéen
vurderer, at sandsynligheden for en opskriv
ning af kronen er meget tæt på nul. Derfor
fastholdt investeringskomitéen at have
gælden i danske kroner, og det har set i
bakspejlet været den rigtige beslutning.
Senior
formuerådgiver
Mads Christensen

Epikur og High Water Mark
Hvad sker der, når Epikur kommer over
sit High Water Mark? F.O., Kolding
SVAR: Ved redaktionens slutning er den
indre værdi på Epikur få point over sin tid
ligere kurstop (High Water Mark) på 143,72
fra 30. juni 2007. Når denne kurstop kryd
ses, træder resultathonoraret på 10 procent
af den del af afkastet, der overstiger det
seneste High Water Mark, i kraft.
High Water Mark beregnes dagligt ved
opgørelse af foreningens indre værdi. Er det
højere end tidligere tiders niveau, fragår
resultathonoraret den daglige indre værdi.
Rent praktisk afregnes resultathonoraret til
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Formuepleje ved udgangen af hvert kvartal
og nyt eventuelt High Water Mark fastsættes.
Selvom resultathonoraret virker som en for
dyrende omkostning for investor, er det en
meget konkret og motiverende model, der
sikrer, at Formuepleje og investorerne har
sammenfaldende interesser i at skabe det
bedst mulige langsigtede afkast.

Senior formuerådgiver
Anders Kristiansen

Fjernelse af
tegningsprovision
Jeg læste i avisen, at I havde fjernet
tegningsprovisionen. Det forstår jeg
ikke, for der har da aldrig været
tegningsprovision i Formuepleje?
D.E., Aarhus
SVAR: Du har ret. Kunder, der har
handlet via Formuepleje har ikke betalt
tegningsprovisioner, og Formueplejeforeningerne har aldrig haft tegnings
provision. Det, der er tale om, er, at da
Formuepleje forrige år overtog Alfred
Berg Danmark, som nu er omdøbt til
Absalon Invest, havde nogle af investe
ringsforeningsafdelingerne tegningspro
vision. I forbindelse med den løbende
forretningsudvikling har bestyrelsen
for Absalon Invest og Investeringsfor
eningen Formuepleje besluttet at fjerne
tegningsprovisionerne for dermed at
være på linje med Formueplejes gene
relle forretningsbetingelser.
Som bekendt er tegningsprovision en
tillægsomkostning til emissionssatsen,
der betales af nye investorer, og som
formidles videre til det pengeinstitut,
der har skaffet den nye kunde. Formue
pleje har egne rådgivere ansat og har
aktivt valgt ikke at distribuere sine
investeringsbeviser via pengeinstitut
terne i Danmark mod betaling af
tegningsprovision.
Senior
formuerådgiver
Kim Hoberg Nielsen

Negative lånerenter

Danske aktier i
Formuepleje

Jeg har hørt, at Formuepleje har kunnet
låne til renter helt ned til minus 1 procent.
Hvordan kan det lade sig gøre?
K.R., Skanderborg
SVAR: Det er rigtigt, at Formuepleje i de gea
rede foreninger Pareto, Safe, Epikur, Penta og
Fokus siden januar i år har kunnet låne til
negative renter og endda kortvarigt helt nede
omkring minus 1 procent. Formuepleje låner
mere end 26 milliarder i forskellige store nor
diske pengeinstitutter. Lånene kan optages
både i danske kroner og euro og til renter med
en lav marginal til bankerne, fordi kvaliteten
af sikkerhederne i form af danske realkredit
obligationer er meget høj. Når Formuepleje i
perioder har kunnet låne til en lavere rente,
end indskudsrenten i Nationalbanken, der
er minus 0,75 procent, skyldes det, at Formue
pleje på vegne af investorerne kan udnytte
midlertidige skævheder i terminsmarkedet

til at presse renten længere ned – uden nogen
valutakursrisiko. Fordelen ved disse meget
lave renter tilkommer alene investorerne i de
gearede foreninger.
Formuerådgiver
Henrik Jackerott

Hvorfor har Formuepleje så få
danske aktier i sin aktieportefølje?
J.P.L., Grenaa

Hvad sker der med Fokus?
Hvad er der galt med Fokus, som over det seneste
år har leveret et negativt afkast på mere end 3
procent? S.H., Køge
SVAR: Der er ikke noget galt med Fokus.
Men det er vigtigt at huske, at Fokus er en
specialforening, som er et supplement til
de klassiske Formueplejeforeninger, der
det seneste år har leveret ganske attraktive
afkast. Fokus henter sit afkast ved dels at
tjene på forskellen mellem lånerenten og
obligationsrenten, dels ved at positionere
sig i forhold til den forventede renteudvik
ling. Fokus har et konstant løbende positivt
afkastbidrag fra selve investeringerne i ren
teforskellen. Aktuelt lånes der til negative
renter, og der investeres til svagt positive
renter – den forretning giver positivt afkast.
Det er den anden del af strategien, der
har kostet afkast, idet Formueplejes inve
steringskomité bevidst har skærmet inve
storerne mod risikoen for rentestigninger
ved at investere i særligt risikobegræn
sende rentestrategier. Da renten ikke er

steget, men faldet markant det seneste år,
betyder det, at denne beskyttelse mod ren
testigninger har kostet penge og dermed
afkast. Formuepleje har de seneste år klart
kommunikeret sine forventninger til en
stigende rente og investeret derefter. Fokus
er stadig beskyttet mod moderate stigninger i renten. Det er vigtigt at fremhæve,
at investering i Formueplejes investerings
løsninger er langsigtet, og set over de
seneste fem år har Fokus i alt leveret et
akkumuleret afkast på knap 50 procent,
det er godt 8 procent om året i gennem
snitligt afkast.
Senior formuerådgiver
Henrik Iwersen

SVAR: Danske aktier har en højere
risiko end verdensaktieindekset.
Samtidigt kan danske aktier fremad
rettet ikke på langt sigt forventes at
give et højere afkast end verdens
aktieindekset. Derfor er det risiko
spild at have for mange danske
aktier. Når vi sammensætter aktie
porteføljen lægger vi vægt på, at der
er tale om selskaber, som, vi vurde
rer, er attraktive virksomheder med
god ledelse, produkter og drift, der
giver et godt stabilt cash flow. Sam
tidig skal selskabet være prisfastsat
tilstrækkeligt lavt til, at der er mulig
hed for en god gevinst. Når denne
proces er gennemført, er der ganske
få danske aktier, der lever op til kri
terierne. Det betyder, at vi kun aktu
elt har investeret i tre danske aktier,
nemlig Novo Nordisk, DSV og UIE
(United International Enterprises).
Kundedirektør
Claus Richardt
Holm

Formue // 2. kvartal 2015

33

Markedsvurdering

Vitaminer til den europæiske økonomi
En stigende dollar har skabt flotte afkast i første kvartal,
og da mange centralbanker stadig disker op med godbidder,
er der også udsigt til medvind på de finansielle markeder i de
kommende måneder. Især den europæiske økonomi har fået
vitaminindsprøjtninger, der giver grobund for optimisme.

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

Udviklingen på valutamarkederne har sat dagsordenen i
første kvartal. Startskuddet var den schweiziske central
bank, der kastede håndklædet i ringen og fjernede loftet
på schweizerfrancen, hvilket sendte valutakursen op
med over 20 procent. Det fik valutaspekulanter til at
lugte blod og kastede derfor deres kærlighed over den
danske krone. Samtidig begyndte flere danske investorer
at afdække deres udenlandske aktiver. Det medførte
stor efterspørgsel efter danske kroner, men national
banken rystede ikke på hånden. De købte massivt op
i udenlandsk valuta, og sænkede renten i flere omgange
til et rekordlavt niveau på minus 0,75 procent. Det har
effektivt sat en stopper for det opadgående pres på den
danske krone. En anden markant faktor i første kvartal
var Den Europæiske Centralbank, der annoncerede et

3 OG 12 MÅNEDERS AFKAST, INDRE VÆRDI
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større end forventet opkøb af europæiske statsobligatio
ner på 60 milliarder euro hver måned. Centralbanken
køber så mange statsobligationer, at der reelt er mangel
på obligationer, og det har presset renterne yderligere
ned. Samtidig er euroen faldet kraftigt i kurs – især over
for den amerikanske dollar, der er steget med hele 13
procent i forhold til den danske krone i første kvartal.
Det skyldes primært den kraftige reaktion fra Den Euro
pæiske Centralbank, men også at den amerikanske øko
nomi er i god gænge, og at der bliver skabt mange jobs.
På de globale aktiemarkeder har der været en beher
sket positiv stemning, hvor især det europæiske aktie
marked har trukket læsset. Det er dog helt klart valuta
elementet, der har været den væsentligste bidragsyder
til de flotte aktieafkast i første kvartal, og da over halvde
len af aktiebeholdningen i Formueplejeforeningerne
består af amerikanske aktier, har styrelsen af dollaren
haft stor indflydelse, da vi har valgt ikke at afdække
dollareksponeringen.
Valutakrig
Mange globale økonomier har fortsat store udfordringer
med at få skabt vækst, og derfor graver centralbankerne
dybt i værktøjskassen. En af mulighederne er en svækket
valutakurs, så virksomhederne får forbedrede vilkår,
da deres priser målt i udenlandsk valuta bliver billigere.
Det kan øge salget og derved skabe flere arbejdspladser.
En måde til at svække valutaen er ved at føre en meget
lempelig pengepolitik enten i form af kraftige rentened
sættelser eller opkøbsprogrammer af eksempelvis stats
obligationer. Historisk har udfordringen ved en lempelig pengepolitik typisk været, at der opstår risiko for
stigende inflation på sigt, men i øjeblikket er den globale
inflation så lav, at centralbankerne ikke bekymrer sig
nævneværdigt for, at inflationen stiger.

Festen fortsætter indtil videre
Hvis man forsøger at stimulere økonomien ved at
svække valutaen, betyder det dog bare, at man skubber
problemet videre til nogle andre lande, hvor valutaen til
gengæld stiger, hvilket kan ramme disse landes virksom
heder. Derfor er der meget få centralbanker, der åbenlyst
kommunikerer, at de har en målsætning om at svække
valutaen. Men det er bemærkelsesværdigt, hvor mange
globale centralbanker, der har lavet nye lempelige tiltag i
årets første måneder, og specielt for den europæiske
centralbank har det haft stor betydning på valutaen. Når
så mange globale centralbanker fører en meget lempelig
pengepolitik, hvor de løbende pumper mange penge i
omløb, er det med til at holde en hånd under de fleste
finansielle aktiver. Så selvom afkastene i årets første
kvartal har været høje, kan de mange stimulanser være
med til at holde festen kørende i en periode endnu.

Foto // Danmarks Nationalbank
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Positiv overraskelse fra Euroland?
Den europæiske økonomi har været hårdt ramt i de
seneste år. Med en høj arbejdsløshed på over 11 procent
og en enorm gældspukkel hos især de sydeuropæiske
lande kan det være svært at se lys for enden af tunnelen.
Der kan dog være udsigt til mere optimisme i de kom
mende måneder, efter økonomien har fået saltvandsind
sprøjtninger. Olieprisen er faldet med 35 procent
siden sidste sommer, så de europæiske forbrugere har
flere penge mellem hænderne, som de kan bruge på
andre ting. Samtidig er euroen faldet kraftigt i kurs og
med 10 procent alene siden december. Det betyder, at
de europæiske virksomheder kan sælge deres varer bil
ligere udenfor Euroland, og det kan skabe mere aktivitet.
Samtidig giver centralbankens opkøbsprogram lavere
statsrenter, så landenes låneomkostningerne falder, og
derved får de mindre behov for at lave besparelser og
opstramninger. Alle disse forhold kan være med til at
skabe lidt mere fremgang i den europæiske økonomi i
de kommende måneder.

Græsk exit fra Eurozonen lurer fortsat
Modsat er der fortsat stor usikkerhed omkring situa
tionen i Grækenland, hvor landets nye regering er på en
umulig mission i forhold til at få Eurozonen til at lempe
vilkårene overfor Grækenland. Hvis det lykkes for den
venstreorienterede græske regering at få forbedret sin
låneaftale, vil det være et stort selvmål for mange især
spanske, portugisiske og italienske politikere. For lempe
ligere græske vilkår vil medføre, at euro-kritiske partier i
Portugal, Spanien og Italien vil få mere vind i sejlene, da
de vil slå på, at Eurozonen også skal give dem mere tåle
lige vilkår. Det er dog hverken i Eurolands eller Græken
lands interesse med et græsk exit, men kløften kan blive
så dyb, at der ikke er nogen anden udvej.
Formue // 2. kvartal 2015
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Den danske krone i søgelyset
Der har været stor fokus på både den danske krone og
de danske renter i første kvartal. Kronen var massivt
efterspurgt i årets første to måneder fra både udenland
ske valutaspekulanter, men også fra danske investorer
som pensionskasser, investeringsforeninger og virksom
heder, der ønskede at afdække deres udenlandske akti
ver i stor stil. For at bibeholde den faste kurs over for
euroen måtte nationalbanken købe udenlandsk valuta og
sælge danske kroner for næsten 300 milliarder kroner i
løbet af januar og februar. Samtidig sænkede den renten
resolut i flere omgange til et rekordlavt niveau på minus
0,75 procent. Disse tiltag har hjulpet. Købsinteressen for
kronen er aftaget, og umiddelbart har nationalbanken
vundet kampen indtil videre.

Generelt rentefald
Det gav samlet set et kraftigt fald i de danske markeds
renter i første kvartal. Især de danske statsrenter faldt
markant, efter nationalbanken annoncerede, at den stop
pede udstedelsen af danske statsobligationer på ube
stemt tid. Den danske tiårige statsrente faldt med 0,6
procentpoint til 0,27 procent. Til sammenligning er den
toårige statsrente ”kun” faldet med 0,43 procentpoint til
minus 0,47 procent, efter dog kortvarigt at have været
helt nede i minus 1,1 procent. Det er en helt ekstraordi
nær situation, når investorerne er villige til at give staten
penge for at få lov til at købe deres obligationer. De euro
pæiske renter er dog også generelt faldet, efter ECB
annoncerede et overraskende stort opkøbsprogram af
europæiske statsobligationer. Det har presset renten på
især længere løbende europæiske obligationer ned.
Normalisering i gang
Situationen omkring den danske krone ser langsomt ud
til at normalisere sig igen. Renteforskellen i forhold til
europæiske renter er blevet indsnævret, men der er

stadig lange udsigter, før nationalbanken hæver renten
igen. Den vil sandsynligvis først nedbringe noget af sin
store valutareserve på svimlende 750 milliarder kroner,
før den begynder at pille ved renten igen. Målt på mar
kedsrenter er normalisering allerede i fuld gang, så de
fleste danske renter nu igen ligger højere end tilsvarende
europæiske renter.
Formuepleje får penge for at låne
I forbindelse med ”kronekrisen” opstod der igen mulig
heder på terminsmarkedet mellem euro og danske
kroner, hvilket de lånebaserede Formueplejeforeninger
udnyttede til at nedbringe deres lånerenter. På grund af
denne skævhed på valutaterminsmarkedet kan forenin
gerne aktuelt låne til minus 0,35 procent inklusive låne
marginal til bankerne og uden valutakursrisiko.

Afdækning mod lange renter nedbragt
På grund af centralbankens massive opkøb af europæiske
statsobligationer er der lange udsigter, før renterne
stiger kraftigt i Euroland. Derfor er afdækningen mod
stigende lange renter også nedbragt væsentligt i midten
af januar. Samlet set er risikoen over for ændringer i ren
ter med en løbetid over fem år neutraliseret, mens eks
poneringen primært er koncentreret omkring obligatio
ner med en løbetid på tre-fem år.
Stigende dollar
Den amerikanske dollar har fortsat opturen i første kvar
tal, hvor den er steget med over 13 procent i forhold til
danske kroner. Det skyldes primært en markant svæk
kelse af euroen ovenpå de omfattende pengepolitiske
tiltag fra ECB. Udsigterne peger fortsat i retning af lidt
højere dollarkurs trukket af fremgang i den amerikanske
økonomi og derved en mulig amerikansk renteforhøjelse
i andet halvår.
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Indekserede værdier, 1. juni 2009 = 100. Som sammenligningsgrundlag er anvendt Nordeas obligationsindeks med rentefølsomhed på 2,5. I 2015 har rentefølsomheden i Formueplejeforeningerne i gennemsnit været ca. 2,5.		
							
Nøgletal pr. 31.3.2015
Formuepleje
Rentefølsomhed
Konveksitet

-0,60%

Nordea indeks
rentefølsomhed 2,5

2,63

2,50

-0,35

-1,68

Rentefølsomhed er udtryk for, hvor meget kursen vil ændre sig ved en renteændring på 1 procentpoint og samtidig for, hvornår man i gennemsnit kan
forvente at få det investerede beløb tilbage. Konveksitet er et udtryk for, hvor
meget rentefølsomheden ændrer sig ved en renteændring på 1 procentpoint.
Ved en rentestigning på 1 procentpoint vil rentefølsomheden stige fra 2,63
til 2,98 (+0,35)						
					
Forventninger kommende 12 mdr. 		
31.3.2015

12 mdr. frem
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-0,41%

-0,10%

10-årig statsrente DKK

0,28%

0,80%

2-årig swap-rente DKK

0,15%

0,25%

10-årig swap-rente DKK

0,81%

1,20%

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

CHF

-1,00%
Risiko (std. afv.)

Den viste lånerente er baseret på 1-måneds LIBOR-renter og opgøres uden
bankernes rentemarginal. Risikoen er beregnet på baggrund af historiske data
og er ikke nødvendigvis udtryk for risikoen fremadrettet. 			
Kilde: Formuepleje og Bloomberg					
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Positiv stemning på de
fleste aktiemarkeder
Understøttende bevægelser i global økonomi samt eks
pansive pengepolitiske tiltag i store dele af verden har
givet grobund til accelererende forventninger omkring
positiv fremadrettet indtjeningsstyrke i selskaberne.
Effekten har været en særdeles gunstig bevægelse på
aktier blandt flertallet af verdens aktiemarkeder. Samlet
set er Formueplejeforeningernes aktieportefølje i første
kvartal 2015 steget 15,2 procent, hvilket er 0,6 procent
point lavere end markedet som helhed.

ningerne er, at effekterne over tid vil have en positiv
effekt på selskabernes indtjening gennem øget forbrug
og en begunstigelse af de europæiske eksportører.
De europæiske aktiemarkeder har dermed været
nogle af de bedst performende markeder i årets første
kvartal, når der udelukkende kigges på de udviklede
markeder. Eksportøkonomierne med Tyskland i spidsen
er således steget omkring 20 procent, mens det danske
C20-indeks er steget med op mod 30 procent blandt
andet trukket af Novo Nordisk, der både har leveret
gode nyheder og profiterer af den stærke dollar.

Den Europæiske Centralbank
starter obligationsopkøb
ECB har i første kvartal trukket mange overskrifter, idet
den valgte at reagere på de faldende europæiske inflati
onsforventninger gennem et massivt opkøb af statsobliga
tioner i euroområdet. Programmet i sig selv er rettet mod
obligationsmarkedet i forsøg på at presse renterne ned,
men effekterne på aktiemarkedet har – ligesom program
merne i USA – indtil nu været udpræget positive.
Lave renter og en faldende kurs på euro er umiddel
bare effekter af opkøbsprogrammet, og markedsforvent

Indtjening og rentestigninger
sætter dagsordenen i USA
I USA er fokus rettet mod, hvornår den amerikanske
centralbank (FED) begynder at hæve renten efter flere
års stimulerende programmer. Historisk har der været
en tendens til, at volatiliteten i aktiemarkedet er steget
omkring perioder, hvor centralbanken har hævet renten
og investorernes villighed til at prise aktier dyrere har
været meget begrænset.
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Aktier
SEKTORFORDELING ULTIMO MARTS
Formuepleje

I første kvartal har fokus derfor naturligt været rettet
mod FED og de signaler, banken løbende giver i forhold
til potentielle rentestigninger. En stigende dollar samt
en kraftigt faldende oliepris har været blandt årsagerne
til, at centralbanken på sit møde i marts signalerede en
senere rentestigning, end markedet umiddelbart havde
ventet. Udmeldingen medførte en faldende dollar og
stigende aktier i forventningen om en længere periode
med lavrentemiljø. Afkastet i første kvartal har stort set
været uændret for amerikanske aktier, men har i porte
føljesammenhæng været drevet af en samlet styrkelse
af dollaren henover kvartalet.
Fremadrettet vil investorerne ud over meldingerne
fra FED holde et særligt øje med den overordnede ameri
kanske økonomi, idet denne fortsat er en af de eneste
økonomier i verden, der byder på reel økonomisk vækst.
Derudover vil transformationen fra økonomien over i
selskabernes indtjening være afgørende, idet det i høj
grad er denne, der i fremtiden skal danne baggrund for
yderligere amerikanske aktiekursstigninger.

Den positive kursudvikling
har sat sig i værdiansættelsen
De amerikanske aktier er over en årrække steget kraftigt
i kurs, uden at indtjeningen er fulgt med i samme om
fang. Investorerne har simpelthen været villige til at
betale mere for aktier i forventning om, at indtjeningen
vil komme senere i takt med, at økonomien bedres.
I Europa er processen med pengepolitiske stimuleringer
først lige begyndt. Det betyder også, at de kraftige aktie
kursstigninger, som har været gældende i første kvartal i
år i høj grad sker på baggrund af forventet efterbevilling
af indtjening i selskaberne. Skulle dette ikke vise sig,
er der kun en variabel, der justeres: Aktiekursen – og
det er ned.
Formuepleje er meget opmærksom på værdiansæt
telsen i aktieudvælgelsesprocessen og ser på det over
ordnede plan en fortsat pæn sandsynlighed for, at også
det europæiske pengepolitiske eksperiment lykkes.
Foruden medvinden fra Den Europæiske Centralbank
virker faldet i olieprisen og den kraftigt faldende euro
positivt. Som investor skal man dog altid være varsom,
når fremgang bygges på forventninger og tillid og mindre
på hårde fakta.

MSCI World AC inkl. udbytte

Finans
Teknologi
Industri
Sundhed
Stabilt forbrug
Alfred Berg
Rusland
Forsyning
Energi
Materialer
Telekom
Cyklisk Forbrug
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Kilder: Bloomberg og Formuepleje

AFKASTUDVIKLING 2015
Procent
18

Formueplejes aktieportefølje

Benchmark

14

10

6

2

-2
Januar 2015

April 2015

Kilder: Bloomberg og Formuepleje

NØGLETAL pr. 31.3.2015
Formuepleje
Est. P/E
Kurs/indre værdi
Standardafvigelse p.a.

15,9

MSCI World AC
15,8

2,1

2,0

12,3

12,6

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

Forventninger kommende 12 mdr. i lokal valuta	
Aktieafkast
Udbytte
Total

8,0%
2,0%
10,0%

Kilder: Formuepleje
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Markedsvurdering // De 10 største aktieposter

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

VISA er et amerikansk multinationalt
finansielt selskab med hovedsæde i
Californien, USA. Selskabet udfører elektroniske penge
overførsler i hele verden, oftest via VISA-brandede kre
ditkort og debitkort. VISA har en markedsandel på 38,3
procent inden for kreditkort og 60,7 procent inden for
betalingskort i USA. VISA bearbejder årligt 62 milliarder transaktioner med en samlet volumen på 4.400
milliarder dollar.

McGraw Hill har hovedsæde i
New York City og beskæftiger sig
primært med finansiel information og analyser. Selska
bet er blandt andet ejer af Standard & Poor’s Rating
Services. McGraw Hill, der blev dannet i 1917 efter en
fusion mellem The McGraw Publishing Company og The
Hill Publishing Company, var oprindeligt en forlagsvirk
somhed, men solgte denne afdeling fra i 2012. Selskabet
beskæftiger i dag cirka 17.000 mand og omsatte i 2013
for næsten 5 milliarder dollar.

ABB er en af de største ingeniørvirk
somheder i verden og beskæftiger
næsten 150.000 mennesker på tværs
af cirka 100 lande. I Danmark har selskabet blandt andet
afdelinger i Fredericia, Odense, Aalborg og Aarhus.
ABB opererer hovedsageligt inden for kraft- og auto
mationsteknologi, hvor det i 2013 omsatte for cirka 42
milliarder dollars.
Johnson & Johnson
er et amerikansk
baseret multinatio
nalt medicinalkonglomerat. Virksomheden fremstiller
udover medicin også medicinsk udstyr og husholdnings
produkter. Virksomhedens hovedsæde er i New Bruns
wick, New Jersey med en forbrugerafdeling i Skillman,
New Jersey. Johnson & Johnson har omkring 250 datter
selskaber i 57 lande, og virksomhedens produkter
sælges i over 175 lande. Johnson & Johnson’s mærker
inkluderer adskillige produkter til husholdningsbrug,
medicin og førstehjælp. Blandt de mest kendte mærker
er Band-Aid (bandager), Tylenolmedicin, Johnson’s
babyprodukter, Neutrogena (kosmetik og skønheds
produkter), Clean & Clear (ansigtsvask) og Acuvue
kontaktlinser.

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

* Bemærk: Der er ikke tale om en traditionel anbefalingsliste, ligesom at listen ikke er en opfordring eller anbefaling om køb eller salg af værdipapirer.
Aktierne skal ses i sammenhæng med de samlede porteføljer. Rækkefølgen er vilkårlig og ikke udtryk for rangordning. Endelig skal det understreges, at
hverken Formueplejeforeningerne eller Formuepleje har nogen interesse i at omsætte aktierne, idet det alene giver omkostninger til eksterne aktører.
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SAP AG er det største europæiske soft
warefirma og det fjerdestørste i verden
efter Microsoft, IBM og Oracle regnet
efter omsætning. Firmaet har hovedsæde i Walldorf,
Tyskland. SAP blev grundlagt i 1972 under navnet
Systemanalyse und Programmentwicklung (SAP) af fem
tidligere IBM-medarbejdere. Akronymet fik senere en
anden betydning, da navnet på virksomheden blev
ændret til Systeme, Anwendungen und Produkte in der
Datenverarbeitung og har siden 2005 haft det officielle
navn SAP AG. Produktområdet omfatter en bred vifte af
planlægnings- og økonomiprogrammer, herunder SAP
R/2 (mainframebaseret), SAP R/3, SAP Business One.

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

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

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

CME Group er grundlagt i
Chicago i 1848 og er en af
verdens førende og mest diversificerede børser for
handel med derivater, herunder futures, optioner, renter,
indeks, valuta og råvarer. CME Group håndterer årligt i
gennemsnit cirka 3 milliarder kontrakter som blandt
andet dækker clearing af aftaler indgået på handelsgulvet,
den elektroniske platform og privat indgåede aftaler.
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Formueplejeforeningerne på tværs
Sammenligning af de vigtigste karakteristika for de enkelte Formueplejeforeninger,
opgjort pr. 13. april 2015.
Klassiske foreninger
Note

Optimum

foreninger

Pareto

Safe

Epikur

Penta

Merkur

25%

50%

70%

85%

100%

50%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-10%

LimiTTellus

Fokus

VAREDEKLARATION
Afkastmål, 5 år
1)

> MSCI
World NDR

En lang
obligation*

Risikoramme
Maksimalt kurstab 3 år

-

-

Investeringsunivers

Danske obligationer
Globale aktier

Ukorrellerede
investeringsstrategier

100%
globale aktier

100% danske
obligationer

Investeringsstrategi

Tangentporteføljeteori

Fund of funds

100% aktier
Optionssikring

Rentearbitrage

320

7.504

2.553

AKTIVER
Millioner kroner
Samlet portefølje

481

2.190

12.569

7.474

13.385

Obligationer (inkl. kontanter)

68%

66%

71%

72%

73%

0%

1%

100%

Aktier

32%

34%

29%

28%

27%

100%

99%

-

Obligationer (inkl. kontanter)

68%

132%

209%

266%

342%

0%

1%

487%

Aktier

32%

68%

88%

107%

127%

100%

99%

-

481

1.087

4.196

1.981

2.829

320

7.504

514

-

1.103

8.373

5.493

10.556

-

-

2.039

Andel af balance

Andel af egenkapital

PASSIVER
Millioner kroner
Formue
Lånekapital
Procent
Formue (solvens)

99%

50%

33%

27%

21%

100%

100%

20%

Lånekapital

-

50%

67%

73%

79%

-

-

80%

Lån i forhold til formuen

-

1,0

2,0

2,8

3,7

-

-

4,0

DIVERSE
2)

Omkostninger
Resultathonorar, når over HWM*

3)

10%

10%

10%

10%

10%

15%

10%

10%

Fast honorar, % af formuen**

0,55%

1,35%

1,75%

2,00%

2,25%

0,20%

0,80%

1,60%

Øvrige omkostninger**

0,18%

0,15%

0,10%

0,10%

0,15%

0,45%

0,05%

0,15%

Regnskabsmæssig ÅOP

1,13%

2,53%

3,15%

2,61%

2,83%

1,88%

2,63%

2,54%

+/- 0,30

+/- 0,40

+/- 0,60

+/- 0,90

+/- 1,00

+/- 0,90

+/- 0,40

+/- 0,60

Emission og indløsning (%)

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

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

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

Genvej til
information om
foreningerne

Formue
Formue
// 2.
// 2.
kvartal
kvartal 2015
2015
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Introduktion til Formuepleje
Kom og få en introduktion til Formueplejes måde at investere og rådgive på.
Vi kommer omkring disse emner:
• Sådan investerer vi

TID OG STED

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

• Sådan rådgiver vi

Vi fortæller om, hvordan vi rådgiver med udgangs
punkt i en grundig formueanalyse. Vi kommer om
kring hele din økonomi og kan rådgive dig individuelt
ud fra din risikoappetit, livssituation og skattemiljø.

• Sådan ser vi verden

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

Møderne afholdes på vores kontorer
i Aarhus og Hellerup.

Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag

den
den
den
den
den
den
den
den

		5.
		8.
26.
29.
		9.
12.
23.
26.

maj
maj
maj
maj
juni
juni
juni
juni

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

16.00
12.00
16.00
12.00
16.00
12.00
16.00
12.00

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

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

FOR M UE PLE J E

Rådgivning og formidling:

Foreningerne

FORMUEPLEJEFORENINGERNE

FORMUEPLEJE FONDSMÆGLERSELSKAB

Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

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

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

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