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Leder

Kapitalforvaltere, der
investerer i egne fonde,
leverer højere afkast

Min dag blev lige et par oktaver bedre, da jeg forleden fik tilsendt en analyse fra det internationale og uafhængige analysebureau Morningstar. Artiklen på fire sider dokumenterer
sort på hvidt det, som Formuepleje altid har lagt stor vægt på
over for kunderne. Nemlig, at kapitalforvaltere, som investerer i deres egne fonde, leverer højere afkast til kunderne.
Hos Formuepleje er det gammel erkendelse, for det har vi
gjort, siden Erik Møller og Claus Hommelhoff grundlagde
Formuepleje for mere end 30 år siden. I løbet af de mange
år er virksomheden vokset betydeligt i størrelse og antal
medarbejdere, og der er også gennemført et ledelsesmæssigt generationsskifte.

Den nye ledelse har fastholdt traditionen med at investere
i egne produkter. Det betyder konkret, at ejere, ledelse og
medarbejdere i dag samlet har investeret et trecifret millionbeløb i en eller flere af de i alt 19 børsnoterede fonde, som vi
aktuelt har på paletten. Vi tager vores egen medicin.

Morningstars analyse er gennemført på det amerikanske
marked for investeringsfonde, og den viser, at kapitalfor
valtere, der selv har investeret mere end en million dollar
i deres fond, har en markant større succes med at skabe
merafkast, end de fonde, hvor manageren ikke selv investerer sine sparepenge.

Det gennemsnitlige niveau for alle fonde er 39 procent sandsynlighed for at levere merafkast. Har kapitalforvalteren
investeret mere end en million dollar i sin egen fond, stiger
sandsynligheden til 47 procent. Resultatet er både klart
og signifikant. Investor får altså en større chance for
at kunne høste merafkast, hvis kapitalforvalteren selv har
hånden på kogepladen. Det underlige er, at på trods af, at
det jo er logik for burhøns, så er det de færreste danske
kapitalforvaltere, der på den måde har sammenfaldende
interesser med investor.
I USA kræver det amerikanske finanstilsyn, at kapitalforvalterne oplyser i nogle spænd, hvor mange penge, de har investeret. Sådan er det ikke i Europa. Jeg mener, at det danske
finanstilsyn bør kræve disse oplysninger, så investor har en
mulighed for at træffe et bedre valg, når de skal vælge investeringsfonde. Og det er jo ikke fordi, at Finanstilsynet, Forbrugerrådet og politikerne holder sig tilbage med at stille
krav til investeringsforeninger om lavere omkostninger og
bedre afkast. Så hvad er der at betænke sig på? Jeg ved det
ikke, og hos Formuepleje er holdningen krystalklar.

Vi investerer i vores egne fonde. Det gør vi, fordi vi tror på
kvaliteten af det arbejde, vi leverer til vores investorer, og vi
gør det, fordi vi sætter en ære i at have samme interesser
som vores investorer i på langt sigt at bevare og øge formuer.
I dette magasin kan du læse om vores topafkast for vores
blandede fonde som for eksempel Safe og Penta. Vi har også
god medvind med vores fonde inden for kreditobligationer.

God læselyst.

Søren S. Astrup,
direktør, Formueplejeforeningerne
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venligst info@formuepleje.dk eller besøg hjemmesiden
formuepleje.dk.
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Nyheder

Mest læste på
formuepleje.dk
Målt i perioden 1/7- 20/9-2016

Investeringskomitéen
er klar til at udnytte midlertidige kursfald
I løbet af den seneste tid er der sket store
udsving på de finansielle markeder, og
udviklingen vil efter alt at dømme fortsætte
hen over de kommende måneder.
Nogle af de konkrete faktorer, der kan øge
risikoen i løbet af efteråret – og som Formueplejes investeringskomite holder særligt øje
med – er ikke mindst den amerikanske centralbank og spørgsmålet om, hvornår og
hvor meget den vil hæve renten i USA samt
udfaldet af det amerikanske præsidentvalg.
Men også i Europa står italienerne, spani
erne og franskmændene står over for store
valg, som kan skabe uro på de finansielle
markeder. Det samme kan udsigten til den
nye finansielle regulering, der indføres i det
nye år, og bekymringer i forhold til væksten.

Til trods for de mange risikofaktorer finder
investeringskomiteen, at de langsigtede
effekter af de forskellige risikoscenarier
ikke vil afspore det samlede økonomiske
billede, men at det vil kunne føre til kortsigtede overreaktioner på finansmarkederne.
Selvom Formuepleje er en langsigtet kapitalforvalter, der ikke spekulerer i kortsigtede begivenheder, har investeringskomiteen alligevel taget nogle forholdsregler for at kunne udnytte sådanne kortsigtede opkøbsmuligheder med henblik
på at øge afkastet og reducere risikoen
for investorerne.
Blandt andet derfor har vi i løbet af sommeren nedbragt aktieandelen i porteføljerne
med 20 procent.

Formueplejedage i efteråret
Formueplejedagene er endnu en gang på trapperne, og denne gang stiller vi skarpt på resultaterne i 2016. Kundechef Helle Snedker placerer investeringskomiteen i den varme stol og
stiller spørgsmålet: Kan det vare ved? Derudover sætter vi fokus på den amerikanske valgkamp og implikationerne af de mulige udfald
fra både et amerikansk men i høj grad også
globalt perspektiv.
04
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1 Formuepleje mindsker
aktieeksponeringen
Formueplejes aktieeksponering blev
i juli måned reduceret. Investeringskomitéen tog pulsen på det globale
vækstbillede og aktiemarkederne,
som steg mere end forventet efter
Storbritanniens brexit.

2 P
 ension:
Undgå at snyde dig selv
Der er ofte store økonomiske gevinster ved at bruge sine pensionsmidler i den rigtige rækkefølge.
Men hvordan skal man planlægge
sin pension for at undgå at snyde
sig selv?
3 Penta er velegnet for den
langsigtede aktieinvestor
En langsigtet investering kan give
ro i maven med højere forventede
afkast og en lavere tabsrisiko. Her
forklarer vi, hvorfor det kan være
en god ide at investere langsigtet i
Formuepleje Penta.

4 Én ting springer i øjnene
ved sommerens positive
aktiemarkeder
Forholdet mellem olie og aktier er
for den opmærksomme investor
værd at følge nøje. Men hvorfor,
og hvordan påvirker de to ting
hinanden?

Mads Fuglede:
Formueplejes
USA-ekspert

Formuepleje Øst:
Vi flytter

Som kapitalforvalter er det ikke kun den økonomiske
udvikling, man skal holde øje med. Også international
politik spiller en afgørende rolle for udviklingen på
de finansielle markeder, og derfor har Formuepleje
indledt samarbejde med USA-ekspert Mads Fuglede.
Udover at være USA-analytiker i Formuepleje er
Mads Fuglede ofte brugt som kommentator i de
danske medier – særligt i forhold til international
politik og den politiske udvikling i USA. Hans ana
lyser, betragtninger og perspektiver omkring USA og
den amerikanske valgkamp kan fremover findes som
kronik i dagbladet Børsen, som blog på bt.dk og ikke
mindst i det nye Videnscenter på formuepleje.dk.
Han er desuden en del af TV2-nyhedernes faste
ekspertpanel. Mads Fuglede er uddannet cand.mag.
i historie og filosofi.

Formuepleje Øst har de senere år oplevet en stor kundevækst og flytter
derfor til nye og større lokaler i bygningen ved siden af. Det sker den
22. november, hvor adressen skiftes ud til fordel for ”The Cube” Tuborg
Havnevej 15, 5. sal. Kunder kan fortsat parkere, hvor de plejer at gøre det.
Vi glæder os til fremover at byde vores investorer velkommen i de fine
lokaler på den nye adresse.
FORMUEPLEJE I MEDIERNE

Renten i USA:
Hvor meget er vigtigere end hvornår
”Det er med andre ord langt vigtigere at forholde sig til forskellen mellem
Feds (den amerikanske centralbank, red.) egne forventninger i forhold til
renten og markedets, end det er at forsøge at forudsige datoen for næste
renteforhøjelse. Hvis man som investor ser en for stor divergens mellem
Fed og markedets forventninger, er der større risiko for markedsvolatilitet
– præcis som vi oplever lige nu.”
Siden den amerikanske centralbank hævede renten i december sidste år,
har spørgsmålet om datoen for den næste rentestigning fyldt meget for både
markeder, medier og investorer.
Som aktiestrateg Otto Friedrichsen forklarede onsdag den 24. august i
artiklen ”USA-strateg: Yellen-overraskelse kan give markante bevægelser,”
vurderer Formuepleje dog, at et mere relevant spørgsmål, er hvor meget
– ikke hvornår – centralbanken hæver den toneangivende rente.
Det skyldes, at Fed og markedet i øjeblikket er uenige om, hvad der skal
ske med renten, og hvis markedet skal tilpasse sine forventninger, vil det
skabe betydelige bevægelser i stort set alle aktivklasser. En justering af
markedets forventninger vil desuden styrke dollaren, udfordre amerikanske
eksportører og synliggøre ubalancer uden for USA.
Formue // 4. kvartal 2016
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USA // Politik

Det amerikanske
præsidentvalg
Når amerikanerne går til valg, er det noget, verden følger tæt – og få så tæt
som danskerne, der er storforbrugere af politiske nyheder fra USA. Det
har sin naturlige årsag, idet den næste præsident ikke blot vil være USA’s
leder, men også den mest magtfulde person på kloden.

Af Mads Fuglede, USA-analytiker, Formuepleje // mads.fuglede@formuepleje.dk

Ser man USA udefra, så er det svært at se, at det er et
meget uroligt vælgerkorps, der går til valg. Den amerikanske vækst har siden finanskrisen været robust og vedvarende. USA har siden juli 2009 haft mere end 85 sammenhængende måneder med positive jobtal. Siden
recessionen i 2008-09 har USA skabt mere end 14 millioner arbejdspladser, og den nuværende administration har
et nettooverskud siden Obamas tiltrædelse på mere end
9 millioner arbejdspladser. Sammenligner man perioden
under Obama-administrationens ledelse med jobskabelsen under tidligere præsidenter, er der tale om en behersket vækst med et samlet resultat, der lægger sig noget
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Bill Clinton

George W. Bush Barrack Obama

under resultaterne under Ronald Reagan og Bill Clinton,
men på niveau med Lyndon B. Johnson og Richard Nixon.
Arbejdsløsheden falder, og renten er fortsat lav (man
forventer dog mindre stigninger i sidstnævnte) verdens
bedste universiteter ligger i USA, og ingen nation udtager
flere patenter i verden eller vinder flere videnskabelige
priser. Også på dette område ser fremtiden lys ud for USA,
der tillige har vist en stærk evne til at tiltrække indvandrere med lange tekniske uddannelser, hvilket altid er
gavnligt for økonomien og væksten.
Trods mindre konflikter, der både er dyre og frustrerende, er USA’s militær uden konkurrence det mest
magtfulde i verden. Den eneste nation, man opfatter som
en strategisk udfordring på sigt, er Kina. Ruslands ringe
økonomiske udvikling og fortsatte efterslæb i det militærteknologiske kapløb gør, at de nu er blevet nedgra
deret i amerikansk sikkerhedspolitisk tænkning til kun
at udgøre en regional sikkerhedsrisiko.
Sammenligner man USA’s situation med de nationer
og områder, som USA normalt er opmærksomme på, så
ser situationen meget sund ud. Så meget desto mere kan
det undre, at et flertal af vælgerne er dybt bekymrede
over nationens ve og vel og fremtid.
I sommeren 2009 var antallet af amerikanere, der
mente, at nationen bevægede sig i den rigtige retning
lige så stor som antallet af amerikanere, der mente, at >>
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USA // Politik

USA var på vej i den gale retning. Det er en af de mest
mærkelige faktorer vedrørende det amerikanske valg:
Nøgletallene siger ét, men befolkningen er overvældende
uenig i dette billede. Hvis man vil forstå, hvorfor Hillary
Clinton var tæt på at tabe opstillingskampen hos Demokraterne til Bernie Sanders og Trumps sejr hos Republikanerne, så afspejles det netop i det forhold, at befolkningen er historisk bekymret over udviklingen og har
været det i en meget lang periode.

HVILKEN KURS ER USA PÅ?
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forsimplet, så er det kun dele af Texas, Nebraska og
Kansas, der er tilbage på niveauet fra begyndelsen af
2008. Disse områder repræsenterer omkring 7 procent af
den samlede økonomiske aktivitet i USA. Til sammenligning har omkring 16 procent af USA’s counties ingen
økonomisk fremgang haft siden recessionen. Ser man på
udviklingen i realløn og produktivitet, har omkring halvdelen af USA’s counties ifølge NACo oplevet vækst i både
realløn og produktivitet.
Dette tal skal meget længere op, før den økonomiske
udvikling i USA skaber ro blandt vælgerne, idet langt de
fleste bor i områder, som endnu ikke er ude af recessionen eller har oplevet nogen reallønsvækst. En kilde til
den vedvarende uro blandt vælgerne og den forholdsvis
store opbakning til politikere uden for det etablerede
politiske system er et spejl af den træge vækst, som USA
har oplevet siden 2008-09.
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Kilde: Realclearpolitics

Det træge opsving
Måler man på den økonomiske udvikling siden recessionen i 2008-09, finder man en af de væsentligste årsåger
til, at mange vælgere er vrede på den politiske klasse.
USA er delt op i 50 delstater. Disse delstater består af
en række distrikter, der kaldes for counties (med undtagelse af Alaska og Louisiana, hvor de kaldes boroughs og
parishes). USA består af 3.144 counties, der kan variere
meget i geografisk udstrækning og antal beboere. Los
Angeles County er geografisk ret lille, men har en befolkning på mere end 10 millioner. North Slope Borough i
Alaska er mere end 5 gange så stor som Danmark, men
har en befolkning på mindre end 10.000.
National Association of Counties (NACo) beskæftiger
sig med udviklingen af de enkelte counties. Associationen har lavet en analyse af den økonomiske udvikling
siden recessionen målt på fire økonomiske områder:
Arbejdsløshed, antal arbejdspladser, økonomisk aktivitet
og huspriser. Undersøgelsen, der omfattede 3.069 af
USA’s 3.144 counties, viste, at kun 214 af USA’s counties i
2015 var tilbage på samme niveau som før recessionen.
Kortet på næste side viser, hvor slemt det stadigvæk står
til. Kun de mørkeblå counties er fuldstændigt kommet sig.
Jo lysere farven er, des dårligere er det gået. Sagt lidt
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En kandidat uden program
og én med alt for mange forslag
Der er et utal af forskelle mellem Hillary Clinton og
Donald Trump. Én af de mest slående er deres tilgang til
politik. Clinton har udviklet politikker og programmer til
alle tænkelige problemstillinger. Sat på spidsen kan man
sige, at hun har udviklet flere løsninger, end USA har
problemer. Primærvalgkampen har betydet, at hun har

214 distrikter ude af recession målt på alle fire økonomiske indikatorer i 2015
Distrikter ude af recession i 2015 målt på antal økonomiske indikatorer

Kilde: NACo Analysis of Moody’s Analytics data, 2015

2015 distriktøkonomier
Ude af recession målt på antal økonomiske indikatorer
Ingen

1

2

3

4

* Data er ikke tilgængelig for distrikter markeret med farven grå

bevæget sig ud på den politiske venstrefløj for at komme
de mange vælgere i møde, som har stemt på Bernie Sanders til primærvalgene. Traditionelt er Clinton en meget
mere midtsøgende kandidat, der er kendt for at støtte en
mere liberal og republikansk økonomisk politik, end man
ser det hos andre Demokrater. Til gengæld er hun meget
progressiv på alle værdipolitiske spørgsmål. Frem mod
valget skal hun beslutte sig for, om hun fortsat vil lægge
sig politisk tæt på Bernie Sanders, eller om hun vil gøre
det, som man traditionelt ser kandidater gøre, hvilket er
at trække ind mod den politiske midte. Begge strategier
har deres fordele og ulemper. På den ene side giver det
altid en masse larm i baglandet, når man bevæger sig ind
mod midten, men de vælgere, man forlader, har ikke
mange andre steder at gå hen. Til gengæld gør man sig
mere interessant for de mange midtvælgere eller uafhængige vælgere, der skifter side ved hvert valg. Der er
dog meget, der tyder på, at Clinton er ved at have fundet

sit endelige politiske ståsted, hvilket er at komme Bernie
Sanders i møde på især klimapolitik, mindsteløn og de to
frihandelsaftaler med Asien og EU: Trans-Pacific Partnership (TPP) og Transatlantic Trade and Investment
Partership (TTIP). Til gengæld vil hun nok ikke bøje sig
voldsomt, når det handler om at regulere Wall Street og
finanssektoren i USA yderligere, og hun vil fortsat være
meget mere aktivistisk anlagt i sin udenrigspolitiske tilgang end nogen anden kandidat. Udenrigspolitisk vil
Clinton ligne George W. Bush meget mere end Præsident
Obama, eksempelvis, hvilket har fået en række republikanske udenrigspolitiske notabiliteter til at kaste deres
lod i hendes skål.
Der er ingen tvivl om, at markederne og verden som
sådan er mest trygge ved tanken om, at Hillary Clinton
måtte vinde præsidentvalget. Ikke fordi man nødvendigvis er enig i hendes politiske kurs, men fordi hun repræsenterer en politik, man kender og er tilpas tryg ved.

>>
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USA // Politik

Tryghed og genkendelighed er en vigtig faktor, når verdens mest magtfulde politiske position skal besættes.
Trump er på den anden side et ubeskrevet politisk
blad, der ikke har gjort en dyd ud af at udvikle et politisk
program eller være særlig vedholdende i sine politiske
udmeldinger. Det er vigtig at forstå, at Trump tænker
politik anderledes end repræsentanter fra de etablerede
partier. Trump har ikke politikerens traditionelle ideologiske kompas. Han synes snarere at tænke i sigtelinjer og
virker ret ubekymret om, hvordan han løser de problemstillinger, som han opfatter som de, der udfordrer USA
mest. Er man venlig i sin analyse af Trump, ser man dette
som hans styrke og et tegn på, at han med sin baggrund i
forretningsverdenen går til politiske problemstillinger
med friske øjne og kan, som han har demonstreret i det
private erhvervsliv, skabe politiske resultater, hvor andre
har fejlet.
Den negative fremstilling er at se ham som en holdningsløs populist, der vil sige hvad som helst for at blive
valgt. Men uanset om man opfatter Trump som en ny
politiker-type eller en holdningsløs demagog, så skal
man ikke tage fejl af, at han har et oprigtigt ønske om at
transformere USA. Trump har politisk sagt det samme
siden 1987, hvor han landede i New Hampshire og gav
sit syn på datidens USA til et politisk arrangement.

Ønsker man et fuldstændigt opgør med politik,
som vi kender det, så er Trump den kandidat, der
vil betyde et fuldstændigt brud med praksis.

Selvom Trump dengang var Demokrat, så er budskabet
i dag det samme som dengang. USA taber i konkurrencen
med andre, og de er ikke den nation, som de engang var.
”De andre griner af os,” proklamerede Trump i 1987, der
dengang mente, at det især var Saudi-Arabien og Japan,
der udnyttede USA. Man kan godt få den tanke, at Trump
er meget konstant i sit politiske syn på verden, som ikke
har gjort meget andet siden 1987 end at sætte Mexico og
Kina ind på den plads, som Japan og Saudi-Arabien tidligere optog. Den store konstant i Trumps syn på verden
– fra 1987 til i dag – er, at andre lande, allierede eller ej,
kommer i anden række i forhold til det amerikanske
folks interesser. Der kan ikke herske nogen tvivl om, at et
USA ledet af Trump vil være en ukendt størrelse, hvor
mange lande vil være i tvivl om deres forhold til USA, og
hvilket råderum de har. Og usikkerhed er det, omverden
mindst efterspørger hos en amerikansk præsident.
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Trump er en del af revolutionen
– det er Clinton ikke
Ser man på de urolige amerikanske vælgere, er det især
de, der ønsker de største politiske forandringer, som
stemte på Sanders og Trump. Hillary Clinton er repræsentant for den politiske elite, som mange af vælgerne
har vendt sig imod. Den fortælling kan hverken Trump
eller Clinton ændre på. Ønsker man et fuldstændigt opgør
med politik, som vi kender det, så er Trump den kandidat, der vil betyde et fuldstændigt brud med praksis. Er
man derimod af den opfattelse, at Obama-årene har medført mere godt end skidt og dermed har bevæget nationen i den rigtige retning, så er Clinton en garant for et
USA, der i bund og grund vil fortsætte den politik, der
har præget USA siden 2008.
Lejren omkring Trump er klar over, at mange vælgere
– især hos republikanerne – er utrygge ved revolutionære signaler. Derfor prøver forskellige kampagnefolk
omkring Trump at gøre ham til en mere velkendt politisk
størrelse, der kommer med et minimum af politiske udmeldinger, der er helt uden for den vante politiske skive.
Men Trump er sin egen. Han vil altid være den upolerede
politiker, der ind imellem sender meget ukonventionelle
signaler igennem det politiske system.
Omvendt er lejren omkring Clinton meget bevidst om,
at hun fremstår kedelig og som en så indgroet del af det

politiske system, at hun aldrig vil kunne fremstå som en
frisk politisk reformator à la Sanders eller Trump. Det er
hendes store svaghed, og selvom hun forsøger at fremstå
mere frisk og sælge sig selv som en reformator, så er det
ikke det, hun i bund og grund er. I 2008 sagde Sarah
Palin, at en gris stadigvæk var en gris, selvom man gav
den læbestift på. Det gælder også for Trump og Clinton.

Uanset udfaldet går verden ikke under
Der er en udbredt tendens til at overvurdere præsidentens magt. Der er også en udbredt tendens til at overvurdere betydningen af den enkelte præsidents personlighed, når man skal vurdere den politik, de vil og kan føre.
Man må ikke glemme, at det amerikanske præsidentembede er en af verdens fire ældste eksisterende politiske

institutioner. De tre andre er Repræsentanternes Hus,
Senatet og den Føderale Højesteret. USA ville ikke være
det mest succesfulde demokrati i verdenshistorien og
klodens absolut mest dominante nation, hvis en enkelt
persons personlighed eller luner kunne bringe verden
eller USA i uføre. Den amerikanske præsident befinder
sig i et gammelt og velfungerende politisk system, hvor
tudsegamle politiske institutioner i århundrede har
vogtet på hinanden. Det vil ikke ændre sig, uanset om
Donald John Trump eller Hillary Rodham Clinton bliver
USA’s næste præsident. Uanset hvem der vinder, så
består både USA og den verden, de dominerer. Det er
værd at huske på, at selvom den amerikanske præsident
er verdens mest magtfulde person, så befinder denne
person sig ikke i et politisk vakuum.
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Topafkast
hos Formuepleje
– kan det blive ved?
Søren S. Astrup
Direktør, medlem af
investeringskomiteen

”Formueplejes investorer
kan i år være tilfredse med,
at vores investeringskoncepter har givet tilfredsstillende afkast.
Renterne er faldet og har
givet gode obligationsafkast,
kurserne på virksomhedsobligationerne er steget,
og samtidig har aktieporteføljen leveret merafkast.
Yderligere har fondene
kunnet låne til negative
renter for fjerde år i træk.”

Indtil videre har 2016 været et meget tilfredsstillende år
for Formueplejes investorer. Alle vores store fonde har
positive afkast. Men allervigtigst har Formuepleje Penta i år
præsteret afkast, der sammenlignet med konkurrenternes
fonde med tilsvarende risikoprofil er i den absolutte top.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Som direktør for alle Formueplejes fonde er Søren Astrup glad og stolt over, at
Formuepleje i 2016 både har haft medvind og solen i ryggen, når det gælder de
faktorer, der samlet leverer afkast til investorerne.
”Formueplejes investorer kan i år være tilfredse med, at vores investeringskoncepter har givet tilfredsstillende afkast. Renterne er faldet og har givet gode obligationsafkast, kurserne på virksomhedsobligationerne er steget, og samtidig har aktieporteføljen leveret merafkast. Yderligere har fondene kunnet låne til negative renter for
fjerde år i træk. På toppen har vi arbejdet aktivt med at beskytte afkastet ved samlet
set at have reduceret eksponeringen over for aktier i de blandede porteføljer med
cirka 20 procentpoint i henholdsvis april og juli.
Dermed er der investeringsmæssigt skabt et råderum, der betyder, at vi senere
kan vælge at øge aktieeksponeringen, hvis aktierne på den korte bane kommer ud
for et forbigående fald,” siger Søren Astrup, der er det ene medlem ud af fire i
investeringskomitéen.
Et kig på afkastene viser, at hvor verdensaktieindekset indtil videre i år har leveret
et afkast med cirka 2 procent, så har Formuepleje Penta et afkast på cirka 11 procent.
Og det er vel at mærke en fond, der har en mindre risiko for store tab end en tilsvarende bred investering i globale aktier.
Kan det vare ved?
Det helt naturlige spørgsmål, som Formuepleje aktuelt får fra mange af kunderne, er:
”Kan det vare ved?”
Svaret fra Søren Astrup er lige så klart. ”Ja - det kan det godt.” Han uddyber svaret
ved at stille skarpt på de enkelte elementer i de blandede porteføljer, og hvordan de
er positioneret til at også at levere afkast fremadrettet:
Lån
Aktuelt låner Formuepleje cirka 24 milliarder kroner på vegne af de gearede fonde.
Det sker til en negativ rente. Sådan har det været i mere end fire år. Det vil sige, at
investorerne tjener penge på at låne. Formuepleje låner gennem tre store nordiske
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Formuepleje penta

Når vi stiller skarpt på Penta, så er det særlige, at fonden aktuelt
er eksponeret med cirka 102 procent overfor globale aktier og cirka
325 procent over for danske realkreditobligationer.

banker på baggrund af sikkerhed i danske realkreditobligationer. Formuepleje forventer at kunne fortsætte med
at låne på samme niveau mindst et år frem og med stor
sandsynlighed længere.
Danske realkreditobligationer
Aviserne bringer dagligt artikler om den lave rente, der
bare ser ud til at blive lavere og lavere. Det er også
rigtigt, at afkastet ved at investere i danske realkredit
obligationer med kort løbetid, som Formuepleje gør, er
begrænset. Men investorerne høster fortrinsvis afkastet
ved, at Formuepleje inden i de enkelte fonde kan låne
billigt og investere dyrere. Desuden høster investorerne
afkast ved, at Formueplejes obligationsanalytikere
udvælger de mest attraktive obligationer og ved, at investeringskomitéen omhyggeligt placerer investeringerne i
forhold til de små eller store skift, der hele tiden er på
den såkaldte rentekurve. Desuden er obligationsporteføljerne beskyttet mod rentestigninger.
Selvom rentemarginalen – forskellen mellem låneog investeringsrenten – er lille, så forventer Formuepleje
et afkast på mellem 2 og 3 procent et år frem for den
obligationsportefølje, der ligger i Fokus og Penta.

Globale aktier
Formuepleje har én stor aktieportefølje, som indgår i alle
de blandede fonde samt i Formuepleje LimiTTellus og
Formuepleje Globale Aktier. Porteføljen er sammensat
på en særlig måde, som betyder, at den har positive
defensive egenskaber. Det har den effekt, at i perioder,
hvor aktiemarkedet falder, så vil aktieporteføljen have en
klar tendens til af falde mindre, når der måles over en

periode på mindst 3-6 måneder. Alligevel vil porteføljen
også have en tendens til at stige mere end det generelle
aktiemarkedet, når markedet stiger eller er uændret.
Denne attraktive, porteføljeegenskab skyldes den særlige
aktieudvælgelse, som vores eksterne forvalter, AllianceBernstein, udfører for Formueplejes investorer.
AllianceBernstein har med succes i flere årtier arbejdet med en meget solid og gennemprøvet investeringsproces, hvor der fokuseres på virksomheder af høj kvalitet. Det vil sige, at de investerer i selskaber, der har et
stærkt cash-flow, stærke ledelser med dokumenterede
resultater, aktionærvenlig kapitalstruktur samt solid og
dokumenteret evne til at tjene penge i krisetider.
Sammensætningen af porteføljen sker ud fra mål om,
at den skal være neutral over for selskabsstørrelse, aktiestile som for eksempel value og vækst, sektorer, lande og
regioner. Styrken er, at porteføljen opnår meget stærke,
langsigtede og formuebevarende egenskaber, der danner
fundamentet for attraktive afkast.
Det er Formueplejes aktuelle vurdering, at globale
aktier generelt set er fornuftigt prisfast og set i lyset af
det afkast, som andre typer af investeringer kan give, så
forventer Formuepleje et aktieafkast det kommende år
på mellem 5 og 10 procent målt i dollar.
Allokering
På toppen af de enkelte porteføljeelementer råder investeringskomitéen. Den beslutter, hvordan eksponeringen
af de enkelte elementer skal være for både at optimere
det forventede afkast mest muligt og med rettidig omhu
beskytte investorernes langsigtede formue. En investering i Formueplejes blandede porteføljer, som for

Formuepleje Penta og globale aktier - Afkast
Fonde
Formuepleje Penta
Verdensaktieindekset*

3 år

5 år

7 år

11,3%

22,6%

52,5%

197,5%

263,6%

-8,9%

42,5%

1,8%

8,8%

35,4%

88,5%

117,6%

-10,1%

27,1%

*Verdensaktieindekset: MSCI World AC NDR i DKK.
** Viser det værste periodeafkast inden for henholdsvis 12 og 36 sammenhængende måneder siden april 2009.
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36 måneder**

1 år

Kilde: Bloomberg og Formuepleje. Opdateret 20/9-2016. Historiske afkast er ikke garanti for fremtidige.
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Tabsrisiko
12 måneder**

ÅTD

eksempel Optimum, Pareto, Safe, Epikur eller Penta er de
facto en meget bred fuldmagt til investeringskomitéen til
løbende, døgnet rundt, at justere og optimere eksponeringen over for de forskellige aktivklasser som obligationer, aktier og lån. Dermed er en investering i for eksempel Penta en meget dynamisk investering, hvor
investeringskomitéen tager udgangspunkt i en bestemt
ramme for risiko, og inden for den hele tiden justerer på
den indbyrdes fordeling af investeringerne for at optimere det langsigtede afkast. Her er det vigtigt at forstå,
at der ikke nødvendigvis er tale om meget korte skift i
positionerne, men i højere grad om mere langsigtede
taktiske og strategiske skift.
Bundlinjen er, at den aktive forvaltning af både de
enkelte aktivklasser og den overordnede allokering betyder, at den langsigtede investor bør være helt tryg ved, at
Formuepleje hele tiden holder skarpt øje med risikoen
og dermed bestandigt arbejder på at vride mest muligt
afkast ud af investeringerne i forhold til de vedtægtsog bestyrelsesbestemte risikorammer.
Denne overordnede allokeringsfunktion vil efter vores
vurdering på længere sigt bidrage positivt til det langsigtede afkast set i relation til tilsvarende investeringer med
samme risiko.
Penta har lavere risiko end globale aktier
Den værdiskabende risikostyring og den unikke, gearede
investeringsmotor udgør den samlede investeringsløsning, som investor siger ja til ved at investere i blandt
andre Formuepleje Penta.
Når vi stiller skarpt på Penta, så er det særlige, at fonden aktuelt er eksponeret med cirka 102 procent overfor
globale aktier og cirka 325 procent over for danske realkreditobligationer. Det betyder alt andet lige, at Penta
på overfladen ser ud til at være lidt mere risikofyldt end
en investering i en global aktieportefølje som følge af
eksponeringen på mere end 100 procent over for aktier.
Men denne lille ekstra aktierisiko bliver modvirket af
den relativt meget større investering i obligationer. Både
teori og praksis viser, at aktier og obligationer over længere horisonter har en klar tendens til at svinge modsat
- især ved store aktiekursfald. Det giver den unikke langsigtede formuebevarelse, da risikoen for store tab mindskes betydeligt. Resultatet er, at hvis man går helt tæt på

risikoen for store tab ved at investere langsigtet i Penta,
så har den ganske vist en risiko, som er på niveau med
eller endda lidt større end en tilsvarende investering i en
global aktieportefølje, når tidshorisonten er under et år.
Men går vi ud på tre og fem år, så slår de langsigtede
effekter af både blandingen mellem obligationer og
aktier samt de tabsbegrænsende aktive strategier i selve
aktie- og obligationsporteføljerne igennem. Yderligere
har den aktive og løbende omfordeling mellem obligationer og aktier, som investeringskomitéen har ansvaret for,
også en yderligere langsigtet risikobegrænsende effekt.
Penta er bedre end globale aktier
Investorer, der efterspørger en investering med en risiko
på niveau med globale aktier, men med et bedre langsigtet forventet afkast, bør derfor ikke investere i globale
aktier men i stedet vælge Penta. Den maksimale tabs
risiko vurderes til at være lavere og det forventede langsigtede afkast højere.
Men det betyder også, at investeringshorisonten ved
investering i Penta såvel som i globale aktier bør være
lang og som minimum fem år og gerne længere. Endelig
skal investeringer i det hele taget naturligvis vurderes
sammen med den enkelte investors øvrige investeringer,
risikoprofil og økonomi.

PENTA MÅLT MOD VERDENSAKTIEINDEKSET SIDEN APRIL 2009
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Kilde: Formuepleje og Bloomberg. Målt over perioden 1/4-2009 til 20/9-2016
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Grundværdier

Det robuste
Formuepleje
Formuepleje er en af de få danske kapitalforvaltere,
der har været mere end 30 år på de finansielle
markeder. Det skyldes, at vi løbende har skabt
værdi for vores investorer, og at vi har formået at
tilpasse os en foranderlig verden. Men det vidner
i lige så høj grad om en grundlæggende robusthed
i vores værdier og koncept.
Af Katrine Sigvardt, journalist, Formuepleje // katrine.sigvardt@formuepleje.dk

Der er sket meget i den finansielle sektor og ikke mindst i Formuepleje,
siden Claus Hommelhoff og Erik Møller (1948-2012) stiftede Formuepleje
i 1986. Mest iøjnefaldende er den vækst, virksomheden har undergået de
seneste år. Det, der engang startede ud som et visionært tomandsfirma, der
ville være et alternativ til bankerne, er i dag en koncern med en ambition
om at sætte barren højt og definere best practice i investeringsbranchen.
Kerneværdier
På ét punkt er alt dog ved det gamle: Efter 30 år ligger Formueplejes
grundværdier stadig fast. Det vil sige, at vi stadig investerer sammen med
vores investorer og dermed deler deres interesser i at skabe så højt et risikojusteret afkast som muligt. Det betyder også, at vi i modsætning til
mange af vores konkurrenter ingen indtjening har fra transaktioner eller
fra handel med værdipapirer.
Som altid er vores kapitalforvaltning og rådgivning uafhængig af bankog andre handelsinteresser, og vores omkostningsstruktur vil også i fremtiden være lige så gennemskuelig, som den altid har været. Netop kerneværdierne er ifølge administrerende direktør Niels B. Thuesen en af
Formueplejes helt store styrker:
”Det er vigtigt, at vi fastholder og bevarer Formueplejes værdier, vores
unikke investeringsmetode og de erfaringer, vi har høstet gennem 30 år.
Det kræver dog, at vi opretholder en benhård selvdisciplin, så vi ikke
mister fokus og glemmer vores erfaringsgrundlag, og at vi videreudvikler
vores koncept, så vi hele tiden kan tilbyde bedre og bedre løsninger til
vores investorer. Som seriøs kapitalforvalter på de finansielle markeder er
det helt afgørende, at man løbende tilpasser sig udviklingen i en konstant
foranderlig verden,” siger Niels B. Thuesen og tilføjer:
16
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På investeringssiden har vi blandt andet
oprustet med en række tunge investeringsprofiler
og dannet en investeringskomité.
Det vil sige et forum, hvor medlemmerne med
kompetencer og erfaring fra hvert deres hjørne
af finanssektoren diskuterer og evaluerer
risikoscenarier.

”Der vil altid være udsving på de finansielle markeder, og
når man som Formuepleje har været i investeringsbranchen i 30 år, vil man komme ud for situationer, ingen
havde forudset. Vi har lært af vores erfaringer og bruger
dem aktivt for at beskytte vores investorer så godt som
muligt samtidig med, at vi forsøger at identificere nye
risikofaktorer for at beskytte investorerne endnu bedre,”
siger Niels B. Thuesen

Konkrete tiltag for at sikre den bedste
kapitalforvaltning
For netop at leve op til den målsætning har Formuepleje
indført en række tiltag. På investeringssiden har vi blandt
andet oprustet med en række tunge investeringsprofiler
og dannet en investeringskomité. Det vil sige et forum,
hvor medlemmerne med kompetencer og erfaring fra
hvert deres hjørne af finanssektoren diskuterer og evalu
erer risikoscenarier og kommer hele vejen rundt om en
mulig investering, før den endelige beslutning træffes.
”Det dybe erfaringsgrundlag og kombinationen af
forskellige tilgange til investering giver en anden forståelse for risiko og asset allocation end blot den matematiske. Det giver også en bedre forståelse for, om den
aktiestrategi, vi følger, er den rigtige,” siger Niels B.
Thuesen og tilføjer:
”Når vi kombinerer teori og erfaring på den måde,
giver det os de bedste forudsætninger for at gennemskue
potentialet og ikke mindst faldgruberne ved konkrete
investeringsmuligheder. På den baggrund kan vi fokusere
på vores resultater, og det gør, at vi har bedre forudsætninger for levere et konkurrencedygtigt afkast end vores
konkurrenter”.
18
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De seneste år er der afsat ekstra ressourcer
for at sikre, at de processer, der
omhandler investeringer i porteføljerne, stemmer
overens med gældende lovgivning.
Hver gang kapitalforvaltningen ønsker at købe
eller sælge værdipapirer i en portefølje,
skal det godkendes af en medarbejder i
fondsadministrationen.

Sikkerhed hele vejen rundt
Derudover har Formueplejes investorer mulighed for
at sammensætte deres portefølje ud fra en bred vifte af
investeringsprodukter. Udvalget gør, at vi kan sammensætte individuelle løsninger, hvor det forventede afkast
er højere og risikoen lavere end ved at investere i en
enkelt fond.
Bedre løsninger i form af investeringer, der hele tiden
justeres og optimeres for at give det bedste afkast til
den laveste risiko, er dog kun en del af de forbedringer,
Formuepleje har indført gennem tiden. For os dækker
ordet ”investorbeskyttelse” nemlig over meget mere end
at skærme investorerne og deres porteføljer mod høj og
unødvendig risiko.
Derfor har vi de seneste år afsat ekstra ressourcer
for at øge sikkerheden i de processer, der omhandler
investeringer i porteføljerne. Faktisk har vi sat barren
så højt, at vi har en af branchens højeste standarder –
hvis ikke den højeste. Det betyder blandt andet, at vi
har oprustet i forhold til fondsadministration. Det vil
sige, at når kapitalforvaltningen ønsker at købe eller
sælge værdipapirer i en portefølje, skal det godkendes
af en medarbejder i fondsadministrationen.
Den øgede kontrol er en fast del af forretningsgangen,
og den er indført for at give ekstra sikkerhed for, at alle
grænser i vores risikostyring er overholdt, og at vi selv
overholder gældende love, regler og vedtægter i foreningerne. I sidste ende handler det om, at vi kan levere den
bedste kvalitet, så investorerne altid er trygge ved at
investere sammen med os. Et eksempel på, at vores
kontroller og systemer skaber værdi, var i forbindelse
med brexit. Dagen efter det overraskende udfald af den

Den juridiske afdeling sørger for, at Formuepleje
er på forkant med den relevante lovgivning og er
populært sagt investorernes mand i huset.
Afdelingen har rapporteringspligt til både ledelsen
og bestyrelsen og sikrer, at både investorer og
bestyrelse kan stole på, at de mange forskellige
enheder i Formuepleje holder sig inden for
lovens rammer.

britiske afstemning var størstedelen af markedet for handel med investeringsbeviser suspenderet, men i Formuepleje sendte vi nye priser til markedet 25 gange for vores
19 fonde, så investorerne dagen igennem kunne købe og
sælge deres investeringsbeviser til de rigtige priser.
Investorernes sikkerhed
Siden finanskrisen er der kommet mere og mere lovgivning omkring det at drive finansiel virksomhed. Det har
gjort det sværere og mere kompliceret at drive en finansiel forretning, men det øgede fokus på området er samtidig med til sikre, at investorerne er beskyttet så godt
som muligt. Af samme grund er Legal & Compliance et
andet område, Formuepleje har afsat flere ressourcer til.
Den juridiske afdeling sørger for, at Formuepleje er
på forkant med den relevante lovgivning og er populært
sagt investorernes mand i huset. Afdelingen har rapporteringspligt til både ledelsen og bestyrelsen og sikrer, at
både investorer og bestyrelse kan stole på, at de mange
forskellige enheder i Formuepleje holder sig inden for
lovens rammer.
Af samme grund udfører afdelingen også løbende en
række stikprøvekontroller for at garantere, at handler og
indberetning af priser er sket inden for grænserne af,
hvad Formuepleje må.
Også i forhold til rådgivning er der sket en oprustning.
Her gør både brede og specifikke kompetencer inden for
privatøkonomiske forhold os i stand til at tage hånd om
mere end vores kunders investeringer ved også at sparre
om eksempelvis arv, ejendomme, skat og generationsskifte. Det er det, der gør, at vi adskiller os fra bankerne, og
vi træder gerne ind i rollen som bankuafhængig rådgiver.

I forhold til rådgivning er der også sket
en oprustning.
Her gør både brede og specifikke
kompetencer inden for privatøkonomiske forhold
os i stand til at tage hånd om mere end vores
kunders investeringer ved også at sparre om
eksempelvis arv, ejendomme, skat og
generationsskifte.

”Vores rådgivere er vores ansigt udadtil. Det er dem, der
løbende er i tæt dialog med vores kunder, men de har en
lige så tæt intern dialog med kapitalforvaltningen og
med ledelsen. Derfor er vi altid opmærksomme på, hvad
der optager kunderne, og det er vi meget bevidste om
at bruge konstruktivt, så Formuepleje hele tiden kan
optimere og forbedre sig,” siger Niels B. Thuesen.

Blåstempling
Endelig har Formueplejekoncernen bredt investeringskonceptet ud og tilbyder det nu også til institutionelle
kunder som for eksempel pensionskasser, kommuner
og fonde i ind- og udland, der i branchen er kendt for at
stille højere krav til processer og performance, end private investorer og ikke mindst det danske finanstilsyn.
”Vi er stolte af, at vores investeringskoncept er nået
så bredt ud. Det er en blåstempling, som samtidig gør, at
vi skal leve op til nogle standarder, som er langt højere
end det, der forventes på det danske private marked. Så
det gør vi. Vi hilser den øgede regulering velkommen, for
i sidste ende er den med til at beskytte vores investorer,
og det er det, det hele handler om,” slutter Niels B.
Thuesen.

Læs mere i artiklen ”Sådan beskytter
vi vores investorer” i Magasinet FORMUE
4. kvartal 2015.
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Anti-skrøbelig
For nyligt gik den danske tiårige statsobligationsrente under
0 procent. Den danske stat kan altså låne penge i ti år uden
at skulle betale renter til obligationsinvestorerne. På trods af
det udgør danske realkreditobligationer fortsat en hjørnesten
i de fleste Formueplejeforeninger – men hvorfor nu det?
Af René Rømer, CFA, senior kapitalforvalter, Formuepleje // rene.roemer@formuepleje.dk

Siden finanskrisen har renterne i Europa og Danmark kun kendt én retning – nemlig nedad.
Centralbankerne har oversvømmet pengemarkederne med likviditet og sænket styringsrenterne til negative niveauer, der før finanskrisen ville have være utænkelige. Samtidig har
centralbankerne købt obligationer op for mange, mange hundrede milliarder dollar, pund,
euro og yen. Resultatet er obligationsrenter, der er på de laveste niveauer nogensinde.
Globalt er der i øjeblikket obligationer til en værdi af ca. 80.000.000.000.000 kroner, der
handler til en rente under 0 procent.
0 er svært – minus er sværere
Centralbankernes primære begrundelse for at føre denne ekstremt lempelige pengepolitik
er, at det skaber øgede investeringer og forbrug i samfundet. Både fordi det nu er billigere
at låne til at føre sine idéer ud i livet, og fordi investorerne vil presse prisen op på alle
aktiver i samfundet, nu da alternativet (obligationerne) giver så lavt et afkast.
Med andre ord sker der præcis det, som direktør i Formuepleje Henry Høeg har for
klaret gentagne gange. At nulrenter rent psykologisk er så hårdt at se på, at investorerne
næsten desperat søger efter alternativer. I investeringsverdenen omtales fænomenet som
”reach for yield”. Det siger næsten sig selv, at hvis 0 procent er svært at acceptere, så er
negative procenter endnu sværere.
Trods de meget lave renteniveauer er der dog fortsat gode grunde til, at Formuepleje
foreningerne fortsat har danske realkreditobligationer i porteføljerne. Hvad de grunde er,
vil jeg illustrere med en personlig anekdote.
Målet er at gennemføre
I august 2016 gennemførte jeg Copenhagen Ironman, hvilket indebærer at svømme
3800 m, cykle 180 km og løbe 42,2 km. De fleste, der har oplevet mig på Formuepleje
dagene, vil vide, at jeg ikke ligner en ’Jernmand’, og min sluttid lå da også i den tunge ende.
Ikke desto mindre er jeg yderst tilfreds, for mit mål var med stor sandsynlighed at gennemføre inden for tidsgrænsen fremfor at gennemføre hurtigst muligt.
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Når det gælder langsigtet investering,
er det det lange seje træk, der tæller
og ikke den hurtige sprint. Den hurtige
sprint giver skader og indebærer høj
risiko for styrt. Det lange seje træk
fører dig sikkert i mål.
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Forskellen på de to målsætninger kan virke minimal
(eller som en dårlig undskyldning), men har udmøntet sig
i nogle helt konkrete valg: Op til løbet var træningen udelukkende lavintensiv, da skadesrisikoen stiger markant,
hvis man eksempelvis løber hurtigt. Samtidig blev budgettet brugt på en lydløs spinning-cykel til stuen frem for på
et kulfibervidunder, vel vidende at min sygeplejerskekones vagtskema og vores børn ville umuliggøre mange
aftencykelture i det fri. På selve løbsdagen var dækkene
tunge og punkterfri, der blev stoppet ved alle depoter,
så væske- og kaloriebalancen kunne opretholdes, og
samtidig blev pulsen holdt lav med jernhård disciplin.
Det forudsigelige resultat var, at jeg måtte kigge misundeligt på, når langt hurtigere atleter overhalede mig
(igen), men hvor jeg blot måtte minde mig selv om, at
nok skulle vi alle passere samme mållinje, men at vi
ikke havde samme målsætning.
Lavrisiko og billige lån
På samme måde kigger vi investorer i dansk realkredit i
dag misundeligt efter høje pålydende renter på obligationer udstedt af virksomheder i de uudviklede lande (EM
bonds) og af virksomheder med en lavere kreditrating i
de udviklede lande (high yield). Renterne kan i begge
tilfælde være op til 7-8 procent. Det samme er selvfølgelig tilfældet, når aktiefolkene igen forventer et afkast i
aktieporteføljerne på 5-10 procent over det kommende
år. Uanset hvor dygtige og heldige vi måtte være i forvaltningen af porteføljen af danske realkreditobligationer i
Formueplejeforeningerne, så ligger de førnævnte afkast
på kreditobligationer og aktier langt ud over det mulige
for en ubelånt dansk realkreditportefølje. Men det er
også meningen.
For præcis som jeg i august 2016 ikke havde samme
sluttidsforventning som topatleterne, så er afkast
forventningen for relativt sikre aktiver som danske

realkreditobligationer en helt anden end for såkaldte
risikoaktiver som kreditobligationer og aktier. Jo højere
risiko man påtager sig, jo højere bliver afkastforventningerne.
Men netop den lave risiko, der er behæftet med investeringer i dansk realkredit, er en af årsagerne til, at realkreditobligationerne er en hjørnesten i Formuepleje
foreningerne. Dansk realkredit tilhører nemlig fortsat
den efterhånden ret eksklusive klub af investeringer, der
får den højeste karakter fra kreditvurderingsbureauerne
– karakteren hedder AAA. Det er netop, fordi størstedelen af porteføljerne består af danske realkreditobligationer, at renten på vores lån er negativ. Med andre ord får
vi fortsat penge for at låne penge i bankerne – inklusiv
alle gebyrer – så længe vi blot stiller danske realkreditobligationer som sikkerhed. Hvis vi forsøgte at stille en
portefølje af risikoaktiver til sikkerhed, ville banken
enten betakke sig eller kræve en markant højere rente.
Dansk realkredit er billigt
At risikoen er lav, og mulighederne for at låne gode, er
dog selvfølgelig ikke nok. I triatlon-analogien var det vigtigt at komme inden for tidsgrænsen, da arbejdet ellers
ville være spildt. På samme vis er et positivt forventet
afkast til obligationsporteføljen en nødvendighed. Som
tidligere nævnt er negative afkast med lav risiko netop
det, investorerne i øjeblikket flygter fra.

Risikofaktorer
Dansk
Realkredit

Danske
Stater

Virksomhedsobl.
Investment grade

Virksomhedsobl.
High Yield

Emerging market
Bonds

X

XX

X

X

XX

X

XX

X

X

XX

XX

Likviditetsrisiko

X

XX

X

Valutakursrisiko

X

X

X

X

XX

X

Hvilken risiko?
Renterisiko
Konkursrisiko
Spreadrisiko

Optionsrisiko

X

X

Et kryds indikerer, at der er risiko. To krydser, at der er mere risiko.
En gennemgang af de enkelte faktorer vil være for omfattende, men pointer er, at flere krydser betyder højere risiko, som hænger sammen med et højere forventet afkast.
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Mit mål i august 2016 var at
gennemføre med stor sandsynlighed.
Jeg skulle derfor ikke være skrøbelig
over for uventede begivenheder og
uvenlige omgivelser.
René Rømer, CFA, senior kapitalforvalter, Formuepleje

Heldigvis er det forventede afkast positivt, hvilket kan
ses i figuren nedenfor, som viser, at vi forventer et bidrag
fra en investering i dansk realkredit på knap 0,60 procent inklusiv den negative lånerente. Det vil sige, at der
for eksempel i Formuepleje Penta, hvor 325 procent af
egenkapitalen er placeret i danske realkreditobligationer,
forventes et afkast på cirka 2 procent (0,60 procent x
3,25) fra obligationsporteføljen. Det er vel egentlig ganske acceptabelt, når man både tænker på de negative
tiårige statsobligationsrenter, OG at vi har beskyttet
porteføljen mod stigninger i de lange renter.
Det, figuren også viser, er, at vores porteføljer af
danske realkreditobligationer faktisk er at foretrække
frem for relativt sikre europæiske virksomhedsobligationer, der er dyre, fordi den europæiske centralbank
løbende køber disse obligationer. De sikre virksomhedsobligationer taber både på forventet afkast, likviditet og
kreditsikkerhed.
Stabilitet
Jeg har dog gemt det vigtigste til sidst. Mit mål i august
2016 var at gennemføre med stor sandsynlighed. Jeg
skulle derfor ikke være skrøbelig over for uventede
begivenheder og uvenlige omgivelser, sådan som de cirka

7 procent af dem, der havde købt billet til løbet, men som
ikke gennemførte. Sandsynligheden taler for, at hvis vejrforholdene på dagen havde været mere ugunstige, så
ville endnu flere have måttet kaste håndklædet i ringen.
På samme måde opfører realkreditobligationsporteføljer sig sammenlignet med risikoaktiver. Som regel er
afkastet lavere end på eksempelvis aktier, men ind imellem er der perioder, hvor forholdene på finansmarkederne er ugunstige, og hvor aktier og andre risikoaktiver
ikke klarer sig så godt. I de situationer plejer danske
realkreditobligationer at vise sig som et stabiliserende
element, der sørger for, at Formueplejeforeningerne
kommer trygt gennem de ugunstige perioder. At sammenhængen er sådan er hele fundamentet for den Nobelprisvindende tangentporteføljeteori, der ligger til grund
for sammensætningen af de klassiske blandede Formueplejeforeninger.
At obligationsporteføljerne ikke blot har været stabile
men faktisk ’anti-skrøbelige’ – for at låne et udtryk fra
økonomen N.N. Taleb, der beskriver noget, der klarer sig
godt i ugunstige perioder – har været tydeligt over de
seneste år, uagtet at renteniveauerne har været lave.
Især kan nævnes januar/februar 2016, august 2015 og
sensommeren 2011, der alle var kendetegnede ved svage
aktieafkast, men hvor eksempelvis Formuepleje Penta
klarede sig glimrende.
Så for at opsummere er svaret på spørgsmålet ’hvorfor investere i obligationer?’, at risikoen på danske realkreditobligationer er lav. Derudover er danske realkre
ditobligationer adgangen til billige lån, og det forventede
afkast er positivt. Endelig er danske realkreditobligationer både billige, stabile og ’anti-skrøbelige’.

AFKASTFORVENTNINGER SAT I PERSPEKTIV

FORMUEPLEJE PENTA VS. AKTIEMARKEDET
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Kilde: Nordea og Formuepleje
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Penta har i perioden givet et a�kast på 294,5 procent, mens det globale aktieindeks i
samme periode har givet 151,2 procent. Kilde: Formuepleje og Bloomberg.
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Historien viser, at strategien i Formueplejeforeningernes porteføljer
over længere perioder har genereret et attraktivt merafkast i forhold
til det generelle aktiemarked.
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Sådan investerer
Formuepleje i aktier
For at slå det generelle aktiemarked er det ikke nok at basere
sin portefølje på kortsigtede løsninger, held og eksponering
mod enkelte faktorer. Det kræver derimod en modstandsdygtig
portefølje, der er faktorneutral i forhold til markedet og
sammensat, så den er overlegen i forhold til de selskaber,
den består af.
Af Katrine Sigvardt, journalist, Formuepleje // katrine.sigvardt@formuepleje.dk

For den langsigtede investor er der ved første
øjekast en række ligheder mellem Formue
plejes aktieportefølje og aktiemarkedet som
helhed: Risikoen er den samme, og det er eksponeringen mod forskellige sektorer i store
træk også. Ser man på afkastet, er der dog en
tydelig forskel.
Historien viser nemlig, at strategien i Formueplejeforeningernes porteføljer over længere perioder har genereret et attraktivt merafkast i forhold til det generelle aktiemarked.
Og det er der ifølge Formueplejes aktiestrateg,
Otto Friedrichsen, en klar årsag til:
”Formueplejes aktieportefølje har en meget
høj sandsynlighed for at skabe merafkast, hvilket også underbygges af historien. Sammensætningen af aktieporteføljen fokuserer nemlig
på det enkelte selskabs evne til at generere
indtjening, og denne egenskab er altafgørende,
når man som investor skal positionere sig rigtigt i aktiemarkedet,” forklarer han.
Afkast i forhold til benchmark
Fordi Formuepleje er en langsigtet investor, er
det også på den lange bane, at aktieporteføljen
skal vise sit værd og levere det attraktive merafkast til investorerne. Figuren på side 26 viser

udviklingen i aktieporteføljens merafkast i
stigende og faldende markeder. De grønne
prikker angiver de perioder på seks måneder,
hvor porteføljen har leveret et højere afkast
end sit benchmark, mens højre side af grafen
repræsenterer stigende markeder og venstre
repræsenterer faldende.
Især kvadranterne til venstre, der viser
porteføljens resultater i faldende markeder, er
interessante. Som det fremgår, har Formue
plejes aktieportefølje nemlig cirka 90 procent
sandsynlighed for at gøre det bedre end det
generelle marked i nedgangstider.
Statistikken er et udtryk for kvalitet i de
fundamentale egenskaber i de selskaber, der
indgår i porteføljen.
For at leve op til Formueplejes kvalitetskrav
skal selskaberne blandt andet kunne fremvise
et stærkt cash-flow og en solid balance, varig
værdiskabelse som følge af et robust forretningsgrundlag og en stærk ledelse.
Desuden foretrækkes selskaber, der som
et led i en langsigtet investeringsstrategi har
mulighed for at sende indtjeningen retur til
aktionærer i form af udbytter eller aktietil
bagekøb ud over at tilgodese det langsigtede
investeringsbehov.
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Grundlæggende kvalitet
Selskaberne bliver altså ikke udvalgt efter deres evne
til at generere afkast her og nu, men i højere grad ud fra
deres langsigtede kvaliteter, og det er det, der sikrer
Formueplejes investorer et højere afkast i det lange løb.
Ikke mindst i nedgangstider, hvor det netop er den type
af fundamentale kvaliteter, markedet vægter højest
(læs mere i artiklen Sådan sammensætter Formuepleje den
optimale aktiestrategi i Magasinet FORMUE 04//2015).
”Når frygten er den primære årsag til investeringsbeslutninger, sælger investorer både de dårlige og de
gode selskaber. I takt med, at aktiekursfaldene fortsætter
over længere perioder, fokuserer investorerne i højere
grad på, hvad der skal trække aktiemarkedet over tid.
Frygt og eufori er forholdsvis kortsigtede drivere i aktiemarkedet, hvorimod virksomhedernes indtjening er
afgørende for aktieafkastet på længere sigt,” siger Otto
Friedrichsen.
Styring af porteføljerisiko
For at sammensætte en portefølje, der er stærk nok til at
slå markedet, er det dog nødvendigt at forholde sig til
mere end det forventede afkast. Også den forventede
udvikling i risikobilledet spiller en afgørende rolle. Her
skal man især være opmærksom på to forhold. Det første
er i relation til selve porteføljen. Det vil sige at optimere
risikoen i aktieudvælgelsen inden for den definerede
risikoramme. For at sammenligne Formueplejes aktie-

portefølje med det generelle aktiemarked, som vi gerne
vil slå, er det i Formueplejes optik derfor vigtigt, at risikoen i porteføljen er på niveau med risikoen i markedet.
”Når vi siger, at Formueplejes aktieportefølje er faktorneutral, betyder det, at den ikke kan tage en risiko,
der afviger markant fra de faktorer, der definerer markedsrisikoen. Porteføljen kan altså ikke øge faktor
risikoen ud over de fastsatte rammer i forsøg på at skabe
yderligere merafkast. Porteføljen har et klart defineret
mandat, og det skal vi holde os inden for,” forklarer Otto
Friedrichsen.
For at leve op til den målsætning er det nødvendigt, at
porteføljen er eksponeret mod de samme faktorer som
det globale aktieindeks. Hvis det generelle marked indeholder selskaber inden for eksempelvis Value, Large Cap,
Vækst og Emerging Markets med flere, skal Formueplejes
portefølje indeholde det samme.
Den afgørende forskel er størrelsen og det, at vi styrer
porteføljen aktivt. Det vil sige, at hvor det generelle
aktiemarked indeholder 2.472 selskaber, består Formueplejes aktieportefølje altid kun af mellem 50 og 80 nøje
udvalgte selskaber.
”Aktiemarkedet indeholder så mange selskaber, at der
i sagens natur både indgår gode og dårlige selskaber i
indekset. I Formuepleje vælger vi aktivt selskaber til og
fra, og derfor har vi en anden mulighed for kun at
inkludere de stærkeste selskaber inden for hver enkelt
kategori i porteføljen. Investerer man i aktieindekset, får

UDVIKLING I AKTIEPORTEFØLJENS MERAFKAST I STIGENDE OG FALDENDE MARKEDER
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Figuren er konstrueret ved løbende 6 måneders rullende mera�kast før omkostninger sammenholdt med 6 måneders markedsa�kast. Området til højre for den
lodrette akse er perioder, hvor aktiemarkedet stiger, mens området til venstre for den lodrette akse dækker perioder hvor aktiemarkedet falder.
Data bygger på strategien i AllianceBernstein, der siden 2012 har fungeret som rådgiver for Formuepleje. Kilde: Formuepleje og Bloomberg.
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Frygt og eufori er
forholdsvis kortsigtede
drivere i aktiemarkedet,
hvorimod virksomhedernes
indtjening er afgørende
for aktieafkastet på
længere sigt.
Otto Friedrichsen, aktiestrateg >>

man et bredt og meget diversificeret produkt, men kvaliteten er svingende,” siger Otto Friedrichsen og tilføjer, at
Formuepleje også altid har muligheden for at vælge selskaber til, der ikke indgår i det generelle aktiemarked.

Den overordnede aktierisiko
Det andet element i risikostyringen relaterer sig til den
overordnede risiko forbundet med Formueplejes bland
ede mandater.
”Hvis man vil slå markedet på længere sigt og skabe attraktive merafkast, er det aldrig nok blot at kigge på selskabernes fundamentale egenskaber. Vi skal i høj grad
også forholde sig til udviklingen i det overordnede risikobillede for på den baggrund at optimere det risikojusterede afkast i vores blandede foreninger, hvor aktier
indgår sammen med obligationer” siger Otto Friedrichsen
og tilføjer:
”Efter en lang periode, hvor centralbankerne har holdt
en hånd under de finansielle markeder, skal man som
investor nu forberede sig på, at risikoen igen vender
tilbage til det normale. Fremover vil der være større udsving i aktiemarkedet og langt flere korrektioner, end vi
har set siden finanskrisen. Denne udvikling stiller store
krav til en aktieportefølje og den overordnede allokering”.

Af samme grund er Formuepleje en såkaldt aktiv kapitalforvalter – både i selve sammensætningen af aktieporteføljen, men også i den overordnede aktivallokering. Det
betyder i praksis, at vi for eksempel altid har mulighed
for at nedbringe andelen af aktier i de blandede
porteføljer, hvis vi vurderer, at aktier går en sværere tid
i møde. Den mulighed har vi i 2016 benyttet os af to
gange, og samlet set er aktieandelen blevet nedbragt
med 20 procentpoint hen over sommeren.
”Formuepleje er en langsigtet kapitalforvalter. Vi spekulerer ikke i kortsigtede events, og derfor er det vigtigt
at understrege, at vi ikke alene har nedbragt andelen af
aktier i vores portefølje på grund af brexit eller mulig
heden for, at Donald Trump kan løbe med titlen som den
næste præsident i USA.”
”Disse er sammen med den amerikanske pengepolitik
elementer i allokeringsbeslutninger. For at slå markedet
og skabe merafkast på aktier handler det om at balancere afkast- og risikoforventninger. Vi har set en reduktion i det forventede risikojusterede afkast, og derfor har
vi mindsket andelen af aktier i porteføljen, så aktieudsvingene imødegås med en balanceret aktieandel, hvor
der er mulighed for at udnytte aktievolatiliteten,” siger
Otto Friedrichsen.
Formue // 4. kvartal 2016
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Virksomhedsobligationer
er fortsat attraktive
Investeringer i virksomhedsobligationer har i år leveret et meget attraktivt afkast
på cirka 11 procent. Det er i forhold til investeringer i globale aktier og mere sikre
obligationer ganske højt. Formuepleje mener fortsat, at virksomhedsobligationer
kan levere et attraktivt forventet afkast på længere sigt.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Ikke siden 2012 har en investering i globale virksomhedsobligationer leveret et årsafkast på over 10 procent.
Selvom året ikke helt er gået endnu, er det et imponerende højt afkast set i lyset af, at renteniveauet for de
mere sikre stats- og realkreditobligationer er historisk
lavt og tæt på nul. I 2016 har de to virksomhedsobligationsfonde, som Formuepleje udbyder via Absalon Invest,
Global High Yield og EM Virksomhedsobligationer klaret
sig rigtig godt i forhold til andre fonde af samme type i
hele verden. Absalon Invest EM Virksomhedsobligationer
er målt år-til-dato den tredje bedste på globalt plan,
mens Absalon Invest Global High Yield er nr. 11.
Formueplejes konservative bud er, at afkastet de kommende år vil ligge på cirka 5 procent årligt. Det lyder
måske ikke så højt, men set i forhold til at investere i
statsobligationer og danske realkreditobligationer er
det ganske højt. Også i forhold til at investere i en global
aktieportefølje, hvor det forventede afkast det kommende år ifølge Formuepleje er på mellem 5 og 10
procent målt i dollar.
ECBs opkøb af obligationer giver ekstra afkast
”Siden den sure start på 2016 bundede ud i februar, og
siden Den Europæiske Centralbank meldte ud, at den
ville opkøbe virksomhedsobligationer med højt kreditværdighed, er kurserne på de lavere kreditratede globale
virksomhedsobligationer steget ganske betydeligt,” siger
chefporteføljemanager Klaus Blaabjerg.
Han har hos Formuepleje investeringsansvaret for
to fonde med virksomhedsobligationer, Absalon Invest
Globale High Yield og EM Virksomhedsobligationer.
Klaus Blaabjerg nævner endnu flere faktorer, der også
har påvirket afkastet positivt siden det tidlige forår:
”Foruden ECBs nærmest støvsugning af markedet
for højratede europæiske virksomhedsobligationer har
stabiliseringen af olieprisen på omkring 45 dollar også
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lagt en bund under markedet – især det amerikanske
marked for virksomhedsobligationer. Yderligere har vi
globalt set ikke oplevet en recession. Faktisk kører især
den amerikanske økonomi fornuftigt, mens den europæiske stadig ligger lidt i slæbesporet efter brexit,” siger
Klaus Blaabjerg.

Køber langtløbende obligationer
Alt i alt har rammebetingelserne for, at virksomhedsobligationerne generelt har leveret gode afkast, været gode.
Men et er at have medvind af markedet. Det glæder alle.
Men teamet bag selve udvælgelsen af de enkelte obligationer og konstruktionen af porteføljerne, herunder risikostyringen, har også arbejdet fokuseret på at købe så
billigt som muligt og med så høj kvalitet som muligt.
”Vi har for eksempel købt op i virksomhedsobligationer med lang løbetid udstedt af store sunde selskaber.
Derefter har vi reduceret renterisikoen ved at bruge
finansielle instrumenter. Denne taktik betyder, at vi
opnår en højere effektiv rente på vores porteføljer – uden
at renterisikoen stiger,” siger Klaus Blaabjerg, der tilføjer,
at næsten hele valutakursrisikoen er afdækket.
Klaus Blaabjerg og hans team har investeret i europæiske virksomheder, der har udstedt langtløbende obligationer i dollar. Ved at afdække både valuta- og renterisikoen har teamet kunnet ride med på den bølge af stigende kurser, som ECBs opkøb af europæiske virksomhedsobligationer har udløst. Står valget mellem at
investere i en langtløbende obligation frem for en kort
løbende udstedt af samme virksomhed, så vælger kreditteamet de langtløbende obligationer.
Opnår en win-win-situation
”For det første fjerner vi billigt renterisikoen via afdækning i finansielle kontrakter. For det andet har langt
løbende obligationer en lavere kurs end kortløbende.

>>
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Virksomhedsobligationer

Det betyder, at obligationen i tilfælde af en konkurs procentuelt falder mindre end den kortløbende. Yderligere
sker der det tekniske ved en konkurs, at hvis alle de obligationer, selskabet har udstedt, er placeret ens i kapitalstrukturen, så skal der handles i den kurs, der afspejler
den dividende, som konkursboet forventer, at obligationerne kan realiseres til – også kaldet recovery rate. Det
betyder alt andet lige, at langtløbende virksomhedsobligationer er mindre risikofyldte end kortløbende i tilfælde
af en pludselig konkurs,” siger Klaus Blaabjerg.
Klaus Blaabjerg vil derfor langt hellere købe en langtløbende virksomhedsobligation til kurs 60 end en kort
løbende fra samme selskab til kurs 90. Hvis selskabet går
i betalingsstandsning/konkurs, og recovery rate (forventet dividende) beregnes til 30, så taber investorer ”kun”
50 procent i stedet for 67 procent.
”Det er det, vi kalder en win-win-situation, fordi vi
foruden den lavere tabsrisiko også får en højere effektiv
og direkte rente på den langtløbende obligation frem for
den kortløbende – selv efter at vi har betalt for rente
afdækningen,” siger Klaus Blaabjerg.
Bundlinjen er, at teamets omhyggelige udvælgelse
betyder, at investorerne investerer i en portefølje, der
har samme renterisiko som markedet, en højere effektiv
rente, det vil sige afkastforventning, og en mindre risiko
for tab ved konkurs.
Går efter høj kreditkvalitet
Et andet syn, Klaus Blaabjerg og hans team har på udvælgelsen af de enkelte obligationer, er at fokusere på virksomhedsobligationer udstedt af selskaber, der som følge
af den lave oliepris har fået deres kreditrating sat ned
under Investment Grade-niveau (se ordliste på næste
side). Disse obligationer er ofte faldet mere i kurs, end de
burde, fordi en lang række store investeringsfonde har
krav om, at de kun må investere i Investment Grade-obligationer. Når så nogle af deres obligationer bliver nedgraderet, skal de sælge ud, hvilket presser kursen under det
rimelige. Her slår kreditteamet til ude i markedet og
køber god kvalitet til lave priser.
Virksomhedsobligationer i Emerging Markets
Foruden investering i globale high yield-obligationer
gennem Absalon Invest Global High Yield, så står Klaus
Blaabjergs kreditteam også bag Absalon Invest EM Virksomhedsobligationer. Det er en fond, der investerer i
virksomhedsobligationer udstedt af selskaber i de såkaldte Emerging Market-lande som for eksempel Mexico,
Tyrkiet, Indien, Indonesien, Chile og Brasilien.
Udgangspunktet for udvælgelsen af obligationer inden
for Emerging Markets er at finde obligationer udstedt af
virksomheder, der står for at blive ratet højere, idet det
ofte udløser en kursstigning. Desuden har teamet meget
konsekvent fravalgt at investere i banker. Det skyldes, at
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KLAUS BLAABJERG
Chefporteføljemanager

teamet ikke ønsker at være eksponeret overfor den risiko,
der er for, at bankerne rammes af tab på deres udlån til
virksomheder, der sælger deres varer og tjenesteydelser
på det indenlandske marked. Klaus Blaabjergs team vil
meget hellere investere i virksomheder i Emerging Markets-lande, som eksporterer til især USA og Europa. Dermed opnår selskaberne indtægter i hård valuta, mens de
har udgifter i deres egen og typisk svagere lokalvaluta. Det
har for eksempel været tilfældet i Brasilien, hvor realen er
faldet, og dollar er steget. Det øger indtjeningen i selskaberne, og dermed øger det kreditkvaliteten af de udstedte
obligationer til gavn for investorernes afkast.
Dette spil mellem indtægter i hård valuta og udgifter i
svag valuta er også årsagen til, at Klaus Blaabjerg er pessimistisk over for investeringer i Emerging Market-stats
obligationer, som teamet slet ikke har lov til at investere i.
”Mange Emerging Market-lande har stor gæld og er
følsomme over for dels råvarepriserne, dels over for de
på længere sigt forventede rentestigninger fra den amerikanske centralbank, der også trækker dollarkursen op,
hvilket er til ugunst for den gæld, landene har i dollar.
Samtidig kæmper mange af landene med ikke at kunne
gennemføre de nødvendige reformer, fordi vælgerne
bliver tiltrukket af mere populistiske partier, der ikke
formår at løse de mange komplekse problemer, landene
slås med,” siger Klaus Blaabjerg.
Olieprisen som medspiller
Olieprisen spiller en stor rolle blandt EM-virksomhedsobligationer. Her har teamet valgt at investere i obligationer
udstedt af virksomheder med en relativt lavere kreditkvalitet for dermed at opnå en større kursstigning, når/
hvis olieprisen stiger. Desuden har teamet investeret i
olieselskaber, der har lave produktionsomkostninger for
dermed at sikre, at de kan tjene penge, selv mens olieprisen er lav. Nogle af selskaberne har en produktionsomkostning helt nede på 2 dollar. Der er dog en geopolitisk
risiko med den type olieproducenter, som jo også gælder
ved en tilsvarende investering i aktier – især bankaktier.

Ordliste
Virksomhedsobligationer
Obligationer udstedt af virksomheder til at finansiere selskabets
drift og/eller kapitalstruktur.

Investment Grade
Betegnelse for kreditmæssig skillelinje mellem solide skyldnere
og mindre solide skyldnere. Lande og virksomheder kreditvurderes af internationale kreditbureauer som for eksempel Moody’s,
S&P Global og Fitch. Investment Grade har en betegnelse af
S&P Global på BBB eller højere. Den danske stat har den højeste
kreditværdighed på AAA.

Investeringseksempel
I Formuepleje rådgiver vi mange kunder med udgangspunkt i
vores værktøj ”Formueanalysen”. For at illustrere den fordel, der
kan være for dig ved at sammenholde dine nuværende investeringer med de positive porteføljeegenskaber, som Formueplejes
to børsnoterede fonde med virksomhedsobligationer kan tilføre,
har kundechef Helle Snedker lavet dette eksempel:
”Her har vi en typisk kunde, der har en relativt stor andel af
danske aktier i sin portefølje samt nogle forskellige fonde fra
andre kapitalforvaltere med blandt andet investering i statsobligationer udstedt af Emerging Market-lande.
Som chefporteføljemanager Klaus Blaabjerg har analyseret sig
frem til, så er det Formueplejes klare holdning, at det fremadrettede afkastpotentiale for Emerging Market-statsobligationer er

betydeligt svagere end en tilsvarende investering i Emerging
Market-virksomhedsobligationer. Andelen af danske aktier i kundens portefølje, mener vi, er for stor, set i lyset af den højere
risiko for store tab på danske aktier i forhold til en veldiversificeret global aktieportefølje. Denne øgede risiko for danske aktier,
mener vi ikke, kan afspejles i et højere forventet afkast.
Vi foreslår derfor, at porteføljen omlægges til en kombination
af Absalon Invest Global High Yield og Absalon Invest EM VirkLimiTTellus 7%
Højrentelande 14%
somhedsobligationer, samt at andelen af danske
aktier nedbrinFokus 18%
ges til fordel for Formuepleje Penta, der i forholdVirksomhedsobligationer
til danske aktier
12%
har en lavere tabsrisiko og et højere forventet langsigtet
afkast.
Resultatet er en portefølje med uændret kortsigtet risiko (std.
afv.), bedre langsigtet afkastpotentiale og en lavere tabsrisiko.”
Safe 26%

Formueanalyse

Danske aktier 23%

Nuværende portefølje
LimiTTellus 7%

Anbefalet portefølje
ABI GHY 12%

Højrentelande 14%

Fokus 18%

Penta 13%

ABI EM Virkobl. 14%

Virksomhedsobligationer
12%

Danske aktier 10%

LimiTTellus
7%

Safe 26%

Safe 26%
Danske aktier 23%

Forventet porteføljeafkast
Porteføljerisiko (std.afv.)

ABI GHY 12%

Fokus 18%

7,0%
Danske aktier 10%

Sharpe Ratio

10,9%
0,64

Worst
3 år/95%
ABIcase
EM Virkobl.
14% sandsynlighed

Penta 13%

Risikovurdering

-8,9%
MIDDEL

Forventet porteføljeafkast
Porteføljerisiko (std.afv.)
Sharpe Ratio
Worst case 3 år/95% sandsynlighed
Risikovurdering

8,3%
10,9%
0,75
-5,6%
Under MIDDEL

Kilde: Formuepleje
LimiTTellus
7%

Safe 26%

Fokus 18%
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Brevkasse
Formuepleje svarer gerne på investorernes spørgsmål. Har du et spørgsmål,
som du ønsker at stille til Formuepleje, er du velkommen til at maile det til
brevkasse@formuepleje.dk. Spørgsmål til næste FORMUE-magasin skal være
redaktionen i hænde senest den 02.12.2016.
Brevkasseredaktør: kommunikationschef Søren Verup

SPØRG Formuepleje

Forsigtig
investering af
virksomhedsmidler
Jeg har to lejligheder i Aarhus, som jeg lejer ud med en ganske pæn fortjeneste.
Jeg har de seneste års opsparede overskud liggende i min virksomhedsordning og
vil gerne investere dem hos Formuepleje med lav risiko. Hvad kan I anbefale?
T.S., Aarhus
SVAR: Først og fremmest synes jeg, at du
skal komme forbi vores kontor i Aarhus og
få lavet en formueanalyse, så vi finder frem
til din helt rigtige risikoprofil og investeringshorisont. Men når du efterspørger
investeringer med lav risiko, synes jeg
umiddelbart, at du skal kigge nærmere på
fonden Formuepleje Optimum. Afdelingen
er skattemæssigt velegnet til investering af
midler under virksomhedsskatteordningen,
da den er akkumulerende.
Formuepleje Optimum investerer i en
lavrisikoportefølje bestående af cirka 30
procent globale aktier. Resten af porteføljen
består af danske realkreditobligationer
og obligationer udstedt af virksomheder
over hele verden. De seneste fem år har
Optimum leveret et samlet afkast på cirka
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29 procent. Målt over 10 år har fonden leveret et samlet afkast på cirka 44 procent – og
dette på trods af finanskrisen i 2008.
Formuepleje Optimum har et mål om
over fem år at levere et samlet afkast efter
omkostninger på mindst 25 procent og er
dermed et attraktivt langsigtet alternativ
til investering i obligationer.
Investeringshorisonten for midler i
Formuepleje Optimum bør være tre år og
gerne længere.

Senior formuerådgiver
Anders Kristiansen

Undgår I
postvæsenet?
Jeg har hørt, at man fremover ikke
vil modtage invitationer med posten
til for eksempel Formueplejedagene
eller andre faglige arrangementer.
Hvordan kan det være?
R.L., Skanderborg
SVAR: Det er rigtigt. Efter at Postnord
har omlagt sin service, så breve er op
til fem dage om at komme frem, har
Formuepleje valgt fremover at sende
alle invitationer elektronisk, det vil sige
enten i form af mail direkte fra kundernes rådgiver eller via generelle mailudsendelser til udvalgte kundegrupper.
Derfor bør alle, som ønsker at modtage invitationer fra Formuepleje, tilmelde sig vores nyhedsbrev via vores
hjemmeside, formuepleje.dk. Jeg vil også
anbefale, at du inde på hjemmesiden
under menupunktet ”Rådgivning” klikker
på ”Sådan bliver du investor” og der
udfylder vores samtykkeerklæring, som
du nemt underskriver med dit NemId. Så
vil vi fremover kunne give dig den mest
optimale og hurtige service.
Senior
formuerådgiver
Henrik Jackerott

Hvorfor
er I så dyre?

Hvordan
sammenligner jeg?

Jeg synes, at I har meget høje omkostninger.
Når man kigger på for eksempel Formuepleje
Penta, så er de løbende omkostninger 2,38
procent, mens medianen for alle danske fonde
med globale aktier kun er 1,50 procent. Hvordan forklarer I det? . B.N., Roskilde
SVAR: Sammenligningen mellem Formuepleje Penta og alle andre danske fonde med
globale aktier er helt relevant, idet
Formuepleje Penta på kort sigt har en risiko,
der nogenlunde svarer til globale aktier. Dog
har Formuepleje Penta en lavere risiko for
at påføre investorerne store tab, hvilket er
beskrevet detaljeret i artiklen på side 12 i
dette magasin. Der er imidlertid også væsentlige forskelle, idet Formuepleje Penta som
bekendt låner cirka 325 kroner i banken for
hver 100 kroner, du som investor skyder ind.
Så du har faktisk 425 kroner ude at arbejde
på dine vegne for hver 100 kroner, du selv
er kommet med.
De 425 kroner er investeret i en lavrisikoportefølje bestående af globale aktier og
danske realkreditobligationer, og det er
årsagen til, at risikoen for store tab hos
Formuepleje Penta

0,14%

Medianomkostning
i danske fonde
med globale aktier

0,48%
0,56%

0,48%
0,56%
2,38%

1,50%

0,48%
0,56%

0,56%

Medianomkostningen for alle danske fonde med globale aktier
er 1,50 procent. Da Formuepleje Penta gearer 3,25 gange,
betyder det, at omkostningen pr. 100 kroner investeret i Penta
kun er 0,56 procent.

Hvordan kan jeg som ganske almindelig privat investor sammenligne
forskellige investeringsfonde. Jeg
ved godt, at fondene investerer i
noget forskelligt og derfor har forskellig afkast og risiko, men hvordan finder jeg ud af, hvem der har
gjort det bedst over for eksempel de
seneste fem år? P.O.J., Tårnby

Formuepleje Penta er lavere end hos danske
fonde med globale aktier. Netop fordi værdipapirbeholdningen i Formuepleje Penta er
4,25 gange større end dit indskud, er omkostningsprocenten ikke direkte sammenlignelig
med andre danske fonde med globale aktier.
Men lad os prøve at se på, hvad administrationen af 100 kroner koster hos henholdsvis
Formuepleje Penta og medianen af danske
fonde med globale aktier.
Som det fremgår af grafikken til venstre,
er vi faktisk ganske konkurrencedygtige på
omkostningerne. Din garanti for, at vi altid
vil holde omkostningerne på lavest mulige
niveau, er, at vores egen indtjening i høj grad
er afhængig af, at vi kan levere et positivt
afkast til vores investorer efter omkostninger.
Derfor har vi præcis samme interesse som
investorerne, nemlig at holde omkostning
erne så lave som mulige.
Selvom det er sundt at forholde sig til
omkostningsniveauet, så er der forhåbentlig
én ting, som er mere interessant, nemlig
hvad du som investor får i afkast. Lad os
prøve at sammenligne den faktor: I de seneste fem år har Formuepleje Penta leveret et
gennemsnitligt årligt afkast efter omkostninger på 24,4 procent. Det tilsvarende tal for
verdensaktieindekset, MSCI World AC NDR i
DKK, er 13,5 procent. Omregner vi det til,
hvor meget afkast man har fået pr. omkostningskrone, så har Formuepleje Penta leveret 10,2 (24,4/2,38). Dividerer man afkastet
for verdensaktieindekset med medianomkostningen for danske fonde med globale
aktier, så giver det 8,3 (13,5/1,50).

SVAR: Nobelprisvinderen William
Sharpe har grublet over det samme
problem og opfandt derfor den såkaldte Sharpe Ratio, som han senere
fik nobelprisen for. Sharpe Ratioen
– eller bare Sharpe, som vi normalt
kalder den – måler det historiske
afkast i forhold til den historiske
risiko. Kort fortalt beregnes nøgletallet ved at dividere afkastet med
standardafvigelsen, hvor standardafvigelsen er en måling af udsvingene
i kursen.
Sharpe over fem år måles på
månedlige værdier. For eksempel har
Formuepleje Safe en femårig Sharpe
på 1,49. Verdensaktieindekset har en
tilsvarende Sharpe på 1,24. Safe har
altså leveret mere afkast i forhold til
den historiske risiko, når der måles
over de seneste fem år. Det, du som
investor kan bruge Sharpe til, er at
vurdere, hvor meget afkast du får for
den risiko, du vælger at tage i dine
investeringer – hvis du vel at mærke
er langsigtet investor. Jo højere tal,
desto større belønning. Bemærk,
at Sharpe måler på historiske tal og
derfor ikke er garanti for fremtidige
præstationer. På formuepleje.dk
kan du se Sharpe for alle vores fonde
på forskellige tidshorisonter. Hos
morningstar.dk kan du finde Sharpe
for alle danske og udenlandske
investeringsfonde.

Senior formuerådgiver
Søren Nielsen

Senior
formuerådgiver
Henrik Iwersen
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Aktieportræt

Det går ikke op
og ned for Kone
David Dalgas
Investeringsdirektør David Dalgas, AllianceBernstein, vurderer,
at Kone på langt sigt både vil levere et attraktivt afkast og en relativ
lav risiko til Formueplejes globale aktieportefølje

Den finske elevatorproducent Kone er en superstabil investering, der som
et adstadigt diesellokomotiv leverer høj indtjening og en stabil pengestrøm
til investorerne. Kone udgør knap tre procent af Formueplejes globale
aktieportefølje og er dermed en af de største positioner.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Alle, der bare har været en smule opmærksomme, når de
kører i elevator eller står på en rulletrappe, kender Kone.
Men få ved, hvordan navnet udtales blandt danskere. Det
udtales med tryk på sidste stavelse – for det er jo ikke en
ægtefælle, man taler om. På engelsk er der naturligvis
tryk på første stavelse.
Investeringsmæssigt er Kone en aktie, der har den
opgave i Formueplejes globale aktieportefølje at tilføre
langsigtet stabilitet og solidt og stabilt afkast. Kone er
den andenstørste elevatorproducent i verden, hvor OTIS
har førstepladsen. De efterfølgende pladser indtages af
Thyssen-Krupp og Schindler. Derefter er der en underskov af små producenter. Kone er finsk og tilstede over
hele verden.
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Væksten er i Kina
”Det spændende ved Kone er deres forretning i Kina.
Det er her, væksten har været de senere år og også vil
være i mange år fremover. I Kina er priserne på byggegrunde høje, så derfor bygger de meget højt, og det kræver
elevatorer,” siger investeringsdirektør David Dalgas fra
AllianceBernstein, der er Formueplejes eksterne forvalter
på den globale aktieportefølje. I USA og Europa er væksten
mere moderat, mens væksten i resten af Asien er solid.
To hovedområder
Kone tjener penge på to hovedområder. Det ene er salg
og installation af elevatorer, rulletrapper og rullende
fortove. Her er indtjeningsmarginaler ikke så store, idet

Kone får det meste produceret af underleverandører.
Det er kun ganske få ting, Kone selv producerer. Det er
for eksempel den teknik og algoritme, der styrer hvilke
elevatorer, der skal sendes til hvilken etage, når der er
flere elevatorer ved siden af hinanden. Optimering af
denne teknik er afgørende for ventetid, energiforbrug og
slid og en af konkurrenceparametrene, når en bygherre
skal vælge elevatorer til sit nye hus.
Den andet hovedområde er service på de elevatorer,
der er installeret. Det er også service på elevatorer af
andre fabrikater, da elevatorer i bund og grund bare er
elevatorer. Cirka 60 procent af indtjeningen kommer
fra servicekontrakter, der leverer en meget stabil og høj
indtjening. For kunderne er det ofte besværligt at skifte
serviceleverandør, fordi kommunikationssystemet i
elevatorerne kan hardkodes til producentens system.
Det giver den fordel for elevatorproducenten, at den
økonomiske barriere for at skifte til en anden service
leverandør er relativt høj. Det er skidt for kunderne,
men godt for aktionærerne, idet kun cirka 5 procent af
servicekontrakterne skifter til en ny leverandør hvert år.

Finansielt stærk aktie
Kone har en let kapitalbinding og en kraftig pengestrøm.
”Det, jeg godt kan lide ved en aktie som Kone, er, at
den ikke har ret mange penge bundet i kapitalapparatet
i form af fabrikker og maskiner. Det gør virksomheden
finansielt agil, hvilket betyder, at den kan levere et højt
positivt cash flow til aktionærerne i form af store udbytter,” siger David Dalgas.
Han oplyser, at Kone har en kurs/indre værdi på cirka
8, hvilket umiddelbart er højt, men ikke når man tager
hensyn til forrentningen af selskabets egenkapital.

P/E-værdien – altså det, som en investor skal betale for
at få andel i 1 krones indtjening – kan også virke høj.
Den er cirka 23.
”Når jeg korrigerer for den store pengetank, Kone har,
som jo ikke giver noget særligt højt afkast, så bliver P/Eværdien cirka 21. Det er højt i forhold til gennemsnittet
for globale aktier generelt, men kvalitet koster, og jeg er
overbevist om, at Kone leverer denne kvalitet ind i vores
langsigtede globale aktieportefølje,” siger David Dalgas
Lys fremtid
De fremtidige vækstudsigter er gode. David Dalgas
lægger igen vægt på Kina, hvor der bygges meget og i
højden. Men det er også en tendens, vi ser i USA og
Europa – og i Danmark, hvor flere høje huse i disse år
bliver bygget i både Aarhus og København. Høje huse
kræver elevatorer. Desuden stiger den gennemsnitlige
levealder, hvilket sammen med krav om handikapven
lighed kræver elevatorer i alt kommercielt nybyggeri
over én etage.
Kone har i år leveret et afkast til Formueplejes
globale aktieportefølje på cirka 15 procent, og David
Dalgas forventer, at aktien også fremover vil levere et
attraktivt langsigtet afkast til Formueplejes investorer i
stærk kombination med relativt lav risiko.

Bemærk: Der er ikke tale om en anbefaling til køb eller salg af aktien
og/eller investeringsløsninger udbudt af Formuepleje.
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aktieposter

De 10 største aktieposter
Formueplejeforeningerne er investeret i den samme portefølje med
globale aktier. Her kan du læse om de aktuelt 10 største positioner.*
Dover Corporation er en amerikansk
producent af specialiserede industrielle produkter. Deres produkter
anvendes inden for en række områder såsom til køleskabe i supermarkeder, energiproduktion og donkrafte.
Virksomheden ligger i en forstad til Chicago i staten
Illinois. Dover Corporation omsatte i 2015 for næsten
7 milliarder dollar og havde over 26.000 ansatte.

S&P Global Inc, tidligere McGraw
Hill, har hovedsæde i New York
City og beskæftiger sig primært med finansiel information og analyser. Selskabet er blandt andet ejer af Standard & Poor’s Rating Services. S&P Global Inc, der blev
dannet i 1917 efter en fusion mellem The McGraw
Publishing Company og The Hill Publishing Company,
var oprindeligt en forlagsvirksomhed men solgte denne
afdeling fra i 2012. Selskabet beskæftiger i dag cirka
20.400 ansatte og omsatte i 2015 for næsten 5,3 milli
arder dollars.

Microsoft er et IT-firma med
hovedsæde tæt ved Seattle i USA.
Firmaet blev grundlagt af Bill Gates og Paul Allen tilbage
i 1975. Microsoft udvikler og producerer computersoftware såsom styresystemet Microsoft og Office-pakken
og forbrugerelektronik som spillekonsolen Xbox
og tablets kaldet Microsoft Surface.
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Virksomheden er verdens største softwareproducent
målt på omsætning og et af verdens mest værdifulde
selskaber. I 2015 havde Microsoft over 118.000 ansatte
og en omsætning på næsten 94 milliarder dollar.

Service Corporation International (SCI) er et
amerikansk selskab, som leverer goder og
service i forbindelse med begravelser. Selskabet har hovedsæde i Neartown, Houston, Texas og arbejder med 400 kirkegårde fordelt på 43 stater, 8 canadiske
provinser samt Puerto Rico. SCI blev dannet i 1962 og
omsatte i 2015 for næsten 3 milliarder dollar med over
23.000 ansatte.
KONE er en international ingeniørog servicevirksomhed, som blev
grundlagt i 1910. Virksomheden
har hovedkontor i Helsinki, Finland og er en af de største
producenter af elevatorer og rulletrapper. KONE har
kontorer i over 60 forskellige lande, og i 2015 omsatte
virksomheden for 8,6 milliarder euro med tæt på 50.000
medarbejdere.

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

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

American Express er også kendt som AmEx
og har hovedkontor i New York City. Selskabet tilbyder finansielle services og er
bedst kendt for diverse kreditkort og betalingsformidling. Selskabet blev oprettet i 1850, og flere
medier kategoriserer American Express-brandet som
blandt de mest værdifulde i verden.
ABB er en af de største ingeniørvirksomheder i verden og beskæftiger
omkring 135.000 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 og omsatte i 2015 for 35,5 milliarder
dollar.

* Bemærk: Der er ikke tale om en anbefalingsliste, ligesom listen ikke er en opfordring eller anbefaling om køb eller salg af værdipapirer. Aktierne
skal ses i sammenhæng med de samlede porteføljer. Rækkefølgen er vilkårlig og ikke udtryk for rangordning. Endelig skal det understreges, at hverken
Formueplejeforeningerne eller Formuepleje har nogen interesse i at omsætte aktierne, idet det alene giver omkostninger til eksterne aktører.
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Formueplejes foreninger på tværs
Oversigt over samtlige Formueplejes investerings- og kapitalforeninger, opgjort pr. 21. september 2016.
Klassiske formueplejeforeninger

Formuepleje
Optimum

Formuepleje
Pareto

Formuepleje
Safe

Formuepleje
Epikur

Formuepleje
Penta

Formuepleje
Merkur

Afkastmål, 5 år

25%

50%

70%

85%

100%

50%

Risiko for maksimalt kurstab, 3 år*

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-10%

Investeringsunivers og strategi

Lavrisikoportefølje

Typisk gearing

Korrelerer svagt
med aktier
og obligationer

Lavrisikoportefølje med anvendelse af tangentporteføljeteori

Formuepleje
Fokus
En langtløbende
obligation
-

Rentearbitrage

0

1

2

3

4

0

4

Obligationer og kontanter

46%

57%

65%

75%

74%

100%

Virksomhedsobligationer

23%

11%

5%

0%

0%

0%

0%

4%

3%

3%

3%

31%

28%

27%

22%

23%

0%

Obligationer og kontanter

46%

111%

174%

292%

319%

473%

Virksomhedsobligationer

23%

21%

15%

0%

0%

0%

Eksponeringer i % af balance

Markedsneutrale strategier
Globale aktier, nettoeksponering
Eksponeringer i % af formue

Markedsneutrale strategier
Globale aktier, nettoeksponering

0%

7%

9%

11%

13%

31%

55%

71%

84%

102%

0%

Omkostninger
Resultathonorar, når over HWM**

10%

10%

10%

10%

10%

15%

10%

Løbende omkostn. af formuen***

0,77%

1,63%

1,92%

2,08%

2,38%

1,46%

1,77%
0,60/0,60%

0,30/0,30%

0,40/0,40%

0,60/0,60%

0,90/0,90%

1,00/1,00%

0,90/0,90%

Indre værdi pr. den 21. sept. 2016

Emission/indløsningsats

112,87

118,03

131,02

146,57

154,70

107,20

114,92

High Water Mark

109,81

114,73

125,97

143,72

180,42

111,86

113,51

Øvrige formueplejeforeninger
Indre
værdi

Udbytte
regnskabsåret
2015

Emision/
indløsningssats
i%

Løbende
omkostninger
i % p.a.***

Investeringsunivers og strategi

Formuepleje Forbrugsaktier

98,12

0,40 kr.

0,30/0,30

1,80

Globale aktier inden for stabilt og cyklisk forbrug

Formuepleje Globale Aktier

132,78

17,60 kr.

0,30/0,30

1,64

Global aktieportefølje

Formuepleje LimiTTellus

133,27

Akkumulerende

0,30/0,30

0,85

Global aktieportefølje med mulighed for risikostyring
10% resultathonorar**

Absalon Danske Aktier

112,43

28,20 kr.

0,30/0,30

1,67

Danske aktier

Absalon EM Virksomhedsobl.

106,73

1,00 kr.

0,65/0,65

1,23

Virksomhedsobl. udstedt af selskaber inden for Emerging Markets

97,47

0,00 kr.

0,50/0,50

1,18

Globale virksomhedsobl. med lavere gns. rating end Investment Grade

102,27

0,10 kr.

0,25/0,25

0,60

Danske obligationer og globale virksomhedsobligationer

94,26

0,00 kr.

1,00/1,00

3,07

Aktier inden for SNG-området, dog primært russiske

Absalon PensionPlanner Stabil

147,91

Akkumulerende

0,40/0,40

1,53

Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

Absalon PensionPlanner Moderat

157,47

Akkumulerende

0,40/0,40

1,51

Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

Absalon PensionPlanner Balance

178,76

Akkumulerende

0,50/0,50

1,35

Balanceret portefølje med ligelig fordeling af obligationer og aktier

Absalon PensionPlanner Vækst

207,58

Akkumulerende

0,50/0,50

1,55

Balanceret portefølje med overvægt af aktier i forhold til obligationer

Absalon Global High Yield
Absalon Obligationer
Absalon Rusland

* Opgjort med 95 procent sandsynlighed.
** Der betales først resultathonorar, når indre værdi ved seneste kvartalsskifte er højere end sidste gang, der blev betalt resultathonorar.
*** Løbende omkostninger beregnet i procent af formuen. Viser summen af honorarer, gebyrer og løbende betalinger, som afholdes af investeringsfonden i løbet af et år.
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Vær ajour på formuepleje.dk
og i vores app
Investeringer i Formueplejes forskellige fonde er langsigtede investeringer, hvor vi hele tiden har fokus på
at levere et attraktivt langsigtet afkast i forhold til den
valgte risiko. Ønsker du at følge dine investeringer tæt,
er der rig mulighed for at gøre dette via vores nye
hjemmeside.

Videnscenter
På formuepleje.dk har du i vores ”Videnscenter” mulighed for at læse nyhedsartikler, markedsopdateringer fra
Ritzau Finans, fondsbørsmeddelelser med mere.
Hent vores app
Du kan også hente vores gratis app til iPhone, som du
finder ved at søge på Formuepleje i App Store på din
iPhone og/eller iPad. I appen kan du se kurser på alle
fondene, læse nyheder og se alle medarbejderne og deres
kontaktdata. Vi har ikke en app til Android-telefoner.

Abonnér på nyhedsbrev
Ønsker du hele tiden at være på omgangshøjde med,
hvordan det går med dine investeringer, kan du tilmelde
dig vores nyhedsbrev via hjemmesiden.

Alt om vores fonde
Under menupunktet ”Fonde og afkast” finder du omfattende information om de i alt 19 børsnoterede investeringsfonde, som Formuepleje udbyder. Du kan dels på
tværs af alle fonde sammenligne afkast, rating, omkostninger, dels se alle relevante juridiske dokumenter og
regnskaber.

Klikker du på en af fondene i listen, kan du se et væld
af information om afkast, omkostninger, porteføljedata,
dokumenter og meget mere. Til hver fond har vi lavet et
faktaark i pdf-format, som kan printes og/eller mailes.
Se efter et lille pdf-ikon.

Abonnement på magasinet
Alle investorer hos Formuepleje er automatisk abonnenter på dette magasin. Er du ikke investor endnu, kan du
godt abonnere på magasinet alligevel. Det gør du ved at
sende dit navn og adresse til info@formuepleje.dk eller
ved at ringe til sekretariatet på 87 46 49 00.
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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
28 år har vi udviklet og forfinet modellen, der blander
obligationer og aktier i én investering.

• Sådan rådgiver vi

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

• 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.

Aarhus: Tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 16.00
Køge: Tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 16.00
Kolding: Tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 16.00
Aalborg: Tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 16.00
Aarhus: Fredag den 14. oktober 2016 kl. 12.00
Hellerup: Fredag den 14. oktober 2016 kl. 12.00
Aarhus: Tirsdag den 1. november 2016 kl. 16.00
Hellerup: Tirsdag den 1. november 2016 kl. 16.00
Aarhus: Fredag den 4. november 2016 kl. 12.00
Nykøbing F: Fredag den 4. november 2016 kl. 12.00
Esbjerg: Fredag den 4. november 2016 kl. 12.00
Aarhus: Tirsdag den 29. november 2016 kl. 16.00
Roskilde: Tirsdag den 29. november 2016 kl. 16.00
Aalborg: Tirsdag den 29. november 2016 kl. 16.00
Aarhus: Fredag den 9. december 2016 kl. 12.00
Hellerup: Fredag den 9. december 2016 kl. 12.00

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

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

UDGIVER:

Rådgivning og formidling:

FOR M U E PL E J E

Foreningerne

FORMUEPLEJEFORENINGERNE

FORMUEPLEJE A/S

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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