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LEDER

Der går ikke mange dage imellem, at jeg læser i pressen eller 
hører fra kunder og konkurrenter, at investering bør være 
passiv, fordi det er billigt, og fordi ingen kan slå markedet  
i længden. 

Hver gang skærer det falskt i mine ører. Og jeg kan ikke 
lade være med at tænke, at det er den dovnes valg. Det, jeg 
mener, er, at de investorer, der giver op og vælger passiv  
indeksinvestering, de har ikke for alvor brugt energi på at 
gøre det klart for sig selv, hvilke kriterier, der er vigtigst, når 
man skal vælge en til at passe godt på sine penge.

Øverst på den liste bør der kun stå én ting: En kapitalfor-
valter, der har samme interesser som investor i at skabe et 
godt langsigtet afkast i forhold til risikoen. Det er for mig  

helt logisk, at investor og forvalter  
skal trække på samme hammel i arbej-
det med at generere langsigtet attrak-
tivt afkast.

Det ER faktisk meget enkelt, og det 
kommer næppe som nogen overraskel-
se, når jeg afslører, at Formuepleje net-
op lægger stor vægt på dette rationelle 
interessesammenfald med investor og 
kapitalforvalter. Det har jeg tidligere 
skrevet og sagt en masse om. Men det 
andet ben i valget af kapitalforvalter  
– den aktive forvaltning kontra den  
passive - den vil jeg gerne stille skarpt 
på her, for det er en naturlig følge af, at 
investor og kapitalforvalter reelt ER i 
samme båd.

Udfordringer tackles bedst aktivt
2016 har investeringsmæssigt været et meget vanskeligt år. 
Vi begyndte med store fald på aktierne, olieprisen faldt dra-
matisk til cirka 25 dollar i februar, der var vækstbekymringer 
i Kina og truende konkurser i energisektoren. Senere kom 
EU-afstemningen i Storbritannien, der førte til brexit, og i  
efteråret overraskede Trump alle og gik hen og vandt præsi-
dentposten i USA. Renterne har svinget, og det samme har 
valutakurserne. 

Det er netop i sådanne vanskelige år, at aktiv forvaltning 
giver mening og i den grad giver baghjul til den passive for-
valtning. Og læg mærke til, når du husker tilbage på 2016, at 
der netop var forskellige investeringstemaer, der drev aktier 
og renter frem og tilbage og op og ned. 

Tidligere har vi set, hvordan ekspansiv pengepolitik fra cen-
tralbankerne har holdt – og i Europa stadig holder – hånden 
under markederne. Og det er bare én faktor, der er i virkelig-
hedens verden mange forskellige faktorer, der driver de  
finansielle markeder. Og det er ovenikøbet sådan, at den  
samme faktor på et tidspunkt har enormt stor indflydelse, 
mens den på andre tidspunkter overhovedet ikke betyder 
noget som helst, eller måske har den modsatte effekt. Det så 
vi, da olieprisen begyndte at falde i 2014 – det var godt for 
aktier, men hovsa, så faldt den for meget, og så var det plud-
selig galt for aktierne. Men så steg olieprisen igen, og så var 
alt godt igen for aktierne. Dynamikken er stor og foranderlig.

Det kan en passiv investeringsstrategi ikke tackle, den vil 
bare kaste investor rundt som en groggy bokser i en evigt 
foranderlig boksering. Verden er dynamisk, investeringste-
maerne skifter hele tiden, de skifter i vægt og betydning, og 
de vender rundt på en tallerken. Derfor har Formuepleje en 
meget aktiv forvaltning, for det er det eneste, der giver  
mening i en dynamisk verden.

Vi er overbeviste om, at den bedste måde, vi vedholdende 
kan bevare og øge formuer på for vores investorer, det er ved 
at arbejde hårdt, bruge al vores erfaring og ekspertise og hele 
tiden se tilbage og frem. Det er at analysere og lære, så vi kan 
tackle de udfordringer, vi ser med et åbent og dynamisk sind. 
Det er i al sin svære enkelhed netop den opgave, som For-
mueplejes investeringskomité løser sammen med de mere 
end 15 yderligere medarbejdere i vores kapitalforvaltning. 

Når jeg kigger tilbage på 2016, så har Formuepleje netop 
løst den opgave til topkarakter. I et umådeligt vanskeligt  
investeringsår, er det lykkedes både at skabe merafkast på 
den aktive forvaltning af obligationer og aktier samt i den  
løbende tilpasning af aktieeksponeringerne i de store  
blandede porteføljer. Hvad vi konkret har gjort, og hvordan vi 
er lykkedes, kan du læse mere om inde i magasinet i artiklen 
på side 22, Topafkast hos Formuepleje i 2016. 

God læselyst.

Aktiv kapitalforvaltning 
ER bedre end passiv 

Søren S. Astrup, 
direktør, Formueplejeforeningerne

Det er for mig helt  
logisk, at investor og 
forvalter skal trække 
på samme hammel i 
arbejdet med at  
generere langsigtet 
attraktivt afkast.
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NYHEDER 

1  Formuepleje køber aktier
Efter i sommer at have nedbragt  
aktieporteføljen med 20 procent  
udnyttede Formuepleje den mar-
kedsuro, der opstod i kølvandet på 
beskeden om, at USA’s næste præsi-
dent kommer til at hedde Donald 
Trump, til at købe op i aktier. 

2   Trump som præsident 
– hvad er perspektiverne?
Den kontroversielle Donald Trump 
førte en farverig politisk kampagne. 
Nu står han til at blive den 45. præ-
sident i USA, men bliver hans tid i 
Det Hvide Hus lige så farverig, eller 
kan han rent faktisk gå hen og blive 
en god præsident?

3  Regimeskifte i USA – Formue-
pleje justerer investeringerne
Med Trump som præsident og fort-
sat republikansk flertal i Kongressen 
er der et regimeskifte på vej i ameri-
kansk politik. Det får konsekvenser 
for verdensøkonomien og de finan-
sielle markeder. Investeringskomi-
téen forklarer, hvordan Formuepleje 
forholder sig til situationen.

4  Lagerbeskatningen – derfor er 
den ikke så ringe endda
Interessen for en gammel artikel om 
lagerbeskatning fra 2013 har de  
seneste par måneder været overra-
skende stor. Lagerbeskatningen er 
nemlig slet ikke så dum, som mange 
tror, og selvom Formueplejeselska-
berne, som artiklen tager udgangs-
punkt i, i dag er blevet til foreninger, 
gælder fordelene stadig.

Lene Espersen, der både har titler som  
erhvervs- og økonomiminister, udenrigs-
minister og direktør for Danske Arkitekter 
på CV’et, trådte i oktober sidste år ind i  
bestyrelsen for Formuepleje Holding A/S. 
Dermed tilføres bestyrelsen en markant 
personlighed, der både vil styrke bestyrel-
sens faglighed og kompetencer.

”Jeg blev hurtigt tiltrukket af det stærke 
fokus på kundens behov for åbenhed om  
omkostninger og de imponerende afkast, der 

ligger i toppen af det, jeg har set fra andre  
investeringsforvalteres løsninger. Tillige  
oplever jeg, at Formuepleje har meget 
stærke kompetencer og et stærkt fokus på 
formuebevarelse. Forudsætningerne og  
viljen, finder jeg således, er til stede for at 
kunne indfri ledelsens ambitiøse målsæt-
ninger. Jeg ser derfor frem til samarbejdet 
med den øvrige ledelse til gavn for kunder, 
medarbejdere og ejere,” siger Lene Espersen 
om sin nye rolle i Formuepleje.

TIDLIGERE MINISTER I  
FORMUEPLEJES BESTYRELSE 

MEST LÆSTE PÅ
FORMUEPLEJE.DK 
Målt i perioden 1/10 – 30/11 2016

 

Når du besøger Formuepleje i Hellerup, kan du 
ikke længere finde os på Tuborg Havnevej 19.  
I slutningen af november flyttede vi nemlig over 
i nye, flotte lokaler i nabobygningen på Tuborg 
Havnevej 15. Bortset fra den nye adresse er alt 
andet dog ved det gamle. Rådgiverteamet er  
det samme, parkeringsmulighederne har ikke  
ændret sig, og du kan også stadig kontakte os 
på 87 46 49 00. 

Vi glæder os til at se dig og din familie på 
Tuborg Havnevej 15.

FORMUEPLEJE I HELLERUP ER FLYTTET 
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FORMUEPLEJE I MEDIERNE

EFTER  
PRÆSIDENTVALGET: 
FORMUEPLEJE ØGEDE 
AKTIEEKSPONERINGEN

Da det i løbet af valgnatten stod klart, at det 
amerikanske præsidentvalg var vundet af  
Donald Trump, dykkede de finansielle marke-
der ganske markant for senere i løbet af dagen 
at rette sig igen. Den udløste markedsuro  
udnyttede Formuelejes investeringskomité  
til kortvarigt at øge aktieeksponeringen med 
cirka 10 procentpoint.

Det var muligt, fordi Formuepleje hen over 
foråret og sommeren sidste år blandt andet på 
grund af usikkerheden omkring brexit og den 
politiske fremtid i USA havde reduceret aktie-
andelen i de blandede porteføljer med cirka  
20 procentpoint.

”Vi vurderede, at der var en overreaktion i 
markedet tidligt onsdag morgen. Der kom en 
nærmest panisk reaktion, selvom det så ud til,  
at Republikanerne ville få hele magten ved både  
at vinde præsidentposten og Kongressen. Det 
giver dem store muligheder for at føre deres 
tiltag ud i livet, og den positive effekt ved det, 
glemte markedet fuldstændigt onsdag mor-
gen,” sagde aktiestrateg Otto Friedrichsen til 
finans.dk.

Investeringskomitéen valgte at hjemtage den 
kortsigtede gevinst inden for et døgn, men gen-
nemførte få dage senere en bredere strategisk 
forøgelse af aktieeksponeringen gennem aktie-
optioner og en forøgelse af vægten af europæi-
ske aktier. Læs mere i artiklen på side 26 om 
Formueplejes aktiestrategi for 2017.

FÅ DET STORE OVERBLIK  
på Videnscenterets temasider
2016 bød på flere store begivenheder, som både før og efter fik stor betyd-
ning for udviklingen på de finansielle markeder. I juni stemte briterne sig ud 
af EU, og i november valgte amerikanerne Donald Trump som deres næste 
præsident. I Formueplejes Videnscenter har du gratis adgang til analyser og 
artikler om de begivenheder, der sætter den globale finansielle dagsorden. 
Husk også at holde øje med temasiderne øverst i Videnscenteret, hvor vi 
samler al relevant information om aktuelle emner, så du nemt og hurtigt kan 
danne dig et overblik. 

HAR DU HUSKET AT GIVE SAMTYKKE?
Fremover foregår al kommunikation mellem Formuepleje og dig som 
investor elektronisk. Det vil blandt andet sige, at du ikke længere vil 
modtage invitationer til Formueplejedagene med posten, men det  
betyder også, at du skal give Formuepleje tilladelse til at kontakte dig 
via e-mail. Det gør du nemt ved at udfylde en såkaldt samtykkeerklæ-
ring, som du finder på formuepleje.dk under ”Rådgivning”. Klik på 
menupunktet ”Få mere ud af Formuepleje.” Samtykkeerklæringen kan  
udfyldes elektronisk og underskrives med NemID.   

 



Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Sidste år skrev vi i de 10 bud for 2016, at det ville blive 
året, hvor den amerikanske økonomi for alvor vred sig fri 
af finanskrisen, og Centralbanken satte renten op mindst 
to gange. Det blev ved en enkelt forhøjelse i slutningen  
af året, og investeringskomitéen kan konstatere, at den 
amerikanske økonomi nu må vurderes at være fri af  
finanskrisen, og at forudsigelsen havde den helt rigtige 
retning, men at hastigheden blev en smule lavere end 
forudsagt. Der er flere grunde til den lavere hastighed, 
blandt andet en nedtur på aktiemarkederne i de første 

måneder af 2016, brexit i juni og en pæn, men på ingen 
måde prangende, vækst i USA. Der er i andet halvår af 
2016 stabile tegn på stigende lønninger og dermed infla-
tion, og de amerikanske obligationsrenter har fået et nøk 
opad i slutningen af året. 

Når investeringskomitéen kigger ind i 2017, er der 
enighed om, at retningen peger samme vej som i 2016. 
Det ser alt i alt rigtig fornuftigt ud for den amerikanske 
økonomi. Udviklingen i USA er vigtig, da det smitter  
positivt af på resten af verdensøkonomien. 

Investeringskomitéen kigger med optimisme ind i 2017 med klare forventninger  
om, at det bliver et godt aktieår. Det amerikanske valg i november gav flertal  
til Republikanerne i begge Kongressens kamre. Komitéen vurderer, at det kan  
tø lovgivningsmaskinen i Washington op og dermed sætte gang i blandt andet  
ekspansiv finanspolitik og skattereformer til gavn for beskæftigelsen og væksten. 
Det betyder gode rammebetingelser for aktierne.

INVESTERINGSKOMITÉENS 
10 BUD PÅ 2017
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I Det bliver et godt aktieår
Der er lagt an til et godt aktieår i 2017. Ramme-

betingelserne er grundlæggende gode og mestendels 
bundet op på positive forventninger til øget vækst i USA. 
Med et stadig svagt, men dog alligevel lidt bedre Europa 
– og et Kina i lidt lavere, men stabilt vækstgear – så er 
det den stærke trækhest, USA, der sætter retningen og 
styrken i den globale økonomi.

Præsidentvalget den 8. november overraskede på to 
fronter. Dels blev den kontroversielle forretningsmand 
Donald Trump valgt som præsident, dels bevarede  
Republikanerne flertallet i begge Kongressens kamre. 

Det er Kongressen, der initierer, udformer og vedtager 
lovene, og med en forventelig politisk pragmatisk præsi-
dent er vejen banet for, at der dels kan sættes gang i den 
meget nødvendige forbedring af infrastrukturen, dels at 
der kan komme en skattereform, der både omlægger og 
letter beskatningen for borgere og virksomheder. Yder-
ligere er der tegn på, at reguleringen af finanssektoren 
vil blive administrativt lettet, uden at der bliver gået på 
kompromis med den finansielle stabilitet.

Et usikkerhedsmoment, som ligger i baggrunden og 
lurer, er eventuelle handelsrestriktioner mellem USA og 
Kina. Melder Trump ud med toldmure og andre protek-
tionistiske tiltag, vil det udløse negative reaktioner på  
aktiemarkederne. Men vigtigst af alt er de amerikanske 
forbrugeres lyst til at købe. Forbrugerne begynder først 
for alvor at forbruge, når de har jobsikkerhed, kan 
mærke lønningerne stige og oplever, at boligpriserne  

udvikler sig positivt. Det fundament er nu til stede i USA, 
og det giver muligheder for bæredygtig vækst, der øger 
virksomhedernes indtjening og dermed skaber grund-
laget for stigende aktiekurser.

Investeringskomitéen vurderer, at de globale aktier i 
2017 i løbet af året kan stige over 15 procent målt i dan-
ske kroner som følge af et synkront opsving i verdens-
økonomien, hvor Europa forudsættes at ville fortsætte 
fremgangen fra 2016. Det betyder ikke nødvendigvis, at 
niveauet for de globale aktier i 2017 slutter 15 procent 
oppe. Men hvor retningen er klar, er timingen som altid 
lidt mere usikker. Investeringskomitéen havde flere gange 
i løbet af 2016 succes med at skrue op og ned for aktie-
ekspone ringen som et led i den strategiske og taktiske  
afkast- og risikostyring. Dette værktøj ligger fortsat 
øverst i værktøjskassen og er klar til at blive brugt igen i 
2017 for – som altid – at værne bedst muligt om investo-
rernes formuer og skabe attraktivt langsigtet afkast.

Dollaren stiger til over 7,50 kroner  
i løbet af året

Der er to sider af mønten, når investeringskomitéen  
vurderer, at kursen på amerikanske dollar over for  
danske kroner kan stige op over 7,50 kroner i løbet af 
året. Den ene side er en stigning i dollaren generelt over 
for alle valutaer, der drives af stigende amerikansk infla-
tion som følge af lønstigninger, øget vækst og stigende 
obligationsrenter og forventede forhøjelser af styrings-
renten fra den amerikanske centralbank. 

INVESTERINGSKOMITÉENS 
10 BUD PÅ 2017
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IV

V

VI

Den anden er en forventning om en svækket euro, og da 
danske kroner er bundet til euroen, vil det trække dan-
ske kroner nedad i forhold til dollaren. Svækkelsen vil 
være funderet omkring en fortsat lav/negativ europæ-
iske rente og fortsatte pengepolitiske stimuliprogram-
mer fra Den Europæiske Centralbank. Ligesom med for-
ventningen om et godt aktieår er det retningen mod en  
stigende dollar, der er vigtig at notere sig. 

Den 10-årige danske statsrente stiger til 
over 1 procent i løbet af året

Ligesom valuta er renter svære at forudsige på kort sigt. 
De senere år har vi set, hvordan renteskift kan komme 
meget pludseligt. Retningen er igen her vigtig, og inve-
steringskomitéen forventer, at den peger i retning af en 
højere dansk rente for de langtløbende obligationer. Det, 
der trækker renten op, er effekten af en stigende rente 
på langtløbende obligationer i USA, der udløses af  
stigende amerikansk vækst, beskæftigelse og inflation.

Den helt korte danske obligationsrente styres i høj 
grad af Den Europæisk Centralbank, og den, vurderer  
investeringskomitéen, vil forblive lav omkring det aktu-
elle niveau, det vil sige under eller omkring 0 procent. 
Det betyder, at investeringskomitéen forventer en  
såkaldt stejling af rentekurven, hvor den korte rente  
holdes omkring nul, mens den lange ende godt kan  
stige til over 1 procent i løbet af året.

Positive obligationsafkast trods  
rentestigninger

Rentestigninger er normalt ikke positivt for almindelige 
obligationsejere, da det medfører kurstab. Formuepleje 
er dog ikke en normal obligationsinvestor, da vi på vegne 
af investorerne i de blandede fonde som Optimum,  
Pareto, Safe, Epikur, Penta samt i den rene obligations-
fond Fokus investerer for lånte penge. 

Det betyder, at det er forskellen mellem låne- og pla-
ceringsrenten, der driver afkastet sammen med en om-
hyggelig obligationsudvælgelse. Yderligere har Formue-
pleje mulighed for i vidt omfang at anvende finansielle 
instrumenter til at afdække forskellige typer af risici og 
øge afkastet. Det betyder helt konkret, at selvom den 
lange rente skulle stige, som komitéen forudser, så vil  
afkastet fra obligationerne bidrage positivt til afkastet i 
de blandede porteføljer. Investeringskomitéen arbejder 
ud fra, at Formuepleje Fokus og de øvrige gearede obliga-
tionsinvesteringer i de blandede fonde vil levere positivt 
afkast i 2017 – på trods af de forventede moderate  
rentestigninger. 

Den amerikanske centralbank sætter  
renten op med mindst 0,75 procentpoint  

i løbet af 2017
Den amerikanske centralbank arbejder meget bevidst 
med en klar retningsgivende kommunikation over for de 
finansielle markeder, der kombineres med et vist opera-
tivt spillerum. Indikationerne for de næste to år peger 
mod en normalisering af pengepolitikken, hvilket kon-
kret betyder, at centralbanken efter investeringskomité-
ens vurdering kommer til at hæve sin styringsrente med 
mindst trekvart procentpoint i løbet af 2017. Det kan ske 
ad to eller flere gange. 

Baggrunden for stigningen skal findes i den forven-
tede vækst i den amerikanske økonomi, hvor stigende 
beskæftigelse og lønninger øger borgernes forbrugslyst, 
der dermed øger virksomhedernes indtjening. Den mere 
robuste økonomi efterlader plads til at normalisere ren-
teniveauet, og den vil centralbanken nænsomt benytte 
sig af ved besindigt at hæve sin styringsrente. Det er  
således tegn på en tiltagende stærk økonomi, som baner 
vejen for rentestigningerne.

ECB signalerer nedtrapning af den  
ekspansive pengepolitik. Den korte rente 

forbliver dog meget lav
Den Europæiske Centralbank (ECB) har i 2016 iværksat 
flere pengepolitiske ekspansive tiltag i form af opkøb af 
virksomhedsobligationer og rentesænkninger for at 
sparke gang i væksten i Europa. Det har haft en positiv  
effekt især gennem en svagere euro, der har styrket  
eksportvirksomhedernes afsætningsmuligheder.  
Samtidig viser nye tal, at arbejdsløsheden i Europa er  
på vej ned. Væksten er fortsat moderat, men peger i den 
rigtige retning. 

Nejet ved det italienske forfatningsvalg i begyndelsen 
af december har skabt politisk usikkerhed i et af euro-
zones største lande. Især er den skrøbelige italienske 
banksektor hårdt ramt, idet den står for cirka 30 procent 
af alle eurozonens nødlidende lån. 

Det aktuelle opkøbsprogram af europæiske stats-
obliga tioner og højt ratede virksomhedsobligationer er 
annonceret til at løbe frem til udgangen af 2017.

Formuepleje forventer, at ECB inden udgangen af 
2017 sender signaler om en nedtrapning af opkøbene. 
Det betyder ikke nødvendigvis, at den stopper opkøbene, 
men at den sender et klart signal til finansmarkederne 
om, at programmerne vil få en ende, og at opkøbene ned-
trappes over en længere periode på samme måde, som 
det foregik i USA for to år siden. 
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Markederne vil på kort sigt reagere ved at sende ren-
terne op og aktierne ned, men dybest set er det gode  
nyheder, da ECB kun vil begynde nedtrapningen på et 
tidspunkt, hvor den europæiske økonomi er blevet mere 
selvbærende i sit økonomiske opsving.

Blandt usikkerhedsmomenterne er det franske præsi-
dentvalg til foråret og det tyske forbundsdagsvalg til  
efteråret. Skaber disse valg politisk usikkerhed i retning 
af en højredrejning, vil ECB efter alt at dømme ikke  
tilføre yderligere stress ved at signalere nedtrapning  
af opkøbene.

Den amerikanske vækst overrasker  
positivt (slutter året med mere end  

3 procents vækst)
I 2016 ser væksten i USA ud til at lande på cirka 2 procent. 
Det er bestemt ikke prangende. Men set i lyset af den  
politiske revitalisering af beslutningskraften i Washington 
som følge af det republikanske flertal i Kongressen samt 
de meldinger om skattereformer og øgede investeringer  
i infrastruktur, som Donald Trump har meldt ud, så er 
rammerne til stede for et skifte i væksten i opadgående 
retning. På den anden side trækker meldingerne om  
handelsprotektionistiske foranstaltninger over for  
specielt Kina den modsatte vej. Dog forventer investe-
ringskomitéen ikke, at der for alvor sættes handling  
bag ordene i 2017.

Globale High Yield-obligationer leverer 
bedre afkast end øvrige obligationer.  

Forventet afkast på cirka 10 procent. Rente-
stigninger kompenseres af mindsket spread
Obligationer udstedt af virksomheder er kendetegnet 
ved en relativt høj effektiv rente på op til mere end 10 
procent, hvilket i forhold til obligationer udstedt af sikre 
vestlige stater og danske realkreditobligationer er gan-
ske højt. Den højere rente skyldes i et vist omfang, at 
virksomhederne ikke har samme høje kreditrating som 
for eksempel den danske eller den tyske stat. Det, der 
driver afkastene på virksomhedsobligationer, er dels  
den grundlæggende attraktive effektive rente på obliga-
tionerne, men det er også muligheden for opgraderinger 
af de enkelte obligationers kreditværdighed samt ind-
snævringen af prisspændet til statsobligationer.

VIII
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Nye tal viser, at  
arbejdsløsheden  
i Europa er på 

vej ned



2017

I 2017 forventer investeringskomitéen, at afkastet på 
High Yield-obligationer vil blive relativt højt og på cirka 
samme niveau som i 2016. Afkastet vil være positivt  
påvirket af en fortsat moderat oliepris på mellem 50 og 
60 dollar, få konkurser, vækst og fremgang i både ameri-
kansk og global økonomi samt kursstigninger inden for 
bankobligationer som følge af forventningerne om højere 
renteniveau og dermed indtjeningsmæssige forbedrede 
rammebetingelser for pengeinstitutterne. 

De forventede rentestigninger, der normalt fører til 
kurstab i en obligationsportefølje, vil af Formuepleje i  
rimeligt omfang blive imødegået af renteafdækning, 
hvorved eventuelle rentestigninger kun vil få begrænset 
indflydelse på det forventede afkast, der alt i alt vurderes 
at blive cirka 10 procent i 2017.

Volatiliteten på de globale aktiemarkeder 
fortsætter med mindst én større korrektion 

med et midlertidigt fald på over 10 procent for  
globale aktier
Vi har set det de senere år. Pludselig kommer der et dyk 
nedad på aktiemarkederne, der varer nogle uger eller få 
måneder. Årsagerne er ofte nogle bekymringer, der  
hober sig op og pludselig udløses samtidig. Det så vi i  
januar/februar 2016, hvor usikkerhed om den kinesiske 
valutakurspolitik sammen med kinesisk vækstbekym-
ring og en pludselig stærkt faldende oliepris drev  
aktierne cirka 15 procent ned over seks uger.

Finansmarkederne er desuden blevet mere følsomme 
de senere år, fordi den kraftige lovregulering af bankerne 
betyder, at de ikke længere virker som stødpuder ved 
større udsving. Bankerne har kapitalmæssigt ikke råde-
rum til at købe stort op i aktier og obligationer for at  
afbøde udsvingene. Det fører alt andet lige til mere  
volatilitet på kort sigt.

Når disse udsving forekommer hurtigt, er det er  
investeringskomitéens opgave at analysere årsagerne  
og vurdere, om det skyldes midlertidige og forbigående  
forhold, eller om der er tale om deciderede skift i ram-
mebetingelserne, der kan føre til et længerevarende 

skifte til et lavere niveau. Er der tale om midlertidige  
forhold, har komitéen mulighed for at drage fordel af 
udsvingene ved på vegne af investorerne at investere  
på forskellig vis i finansielle instrumenter og opnå en 
kort sigtet gevinst. Det gjorde komitéen med succes tid-
ligt om morgenen den 9. november, da valget af Trump 
sendte aktierne kortvarigt ned. Se artiklen om topafkast 
på side 22.

Også i 2017 vurderer investeringskomitéen, at der 
meget vel kan komme et sådant kortvarigt dyk. Sker det, 
er komitéen klar til at reagere.

Emerging Markets outperformer  
gennemsnittet af globale aktier

Aktuelt er Emerging Market-aktier attraktivt prissat,  
hvilket betyder, at der er gode muligheder for, at de under 
ét gør det bedre end gennemsnittet af globale aktier. Der 
er flere steder markante bevægelser imod korruption og 
sorte penge. En række EM-lande som for eksempel Argen-
tina og Brasilien har således valgt politisk side med en 
mere erhvervsvenlig og mindre korrupt retning. Det 
samme er tilfældet i Vietnam og Indien, hvor sidstnævnte 
i slutningen af 2016 har gennemført en stor pengeombyt-
ning for at komme den sorte økonomi til livs. Det kan på 
kort sigt sænke den indiske vækst, men momentummet i 
Indiens økonomi er fortsat godt.

Selvom en forventet stærkere dollar og stigende rente 
kan betyde vanskeligheder for visse lande og selskaber i 
Emerging Markets, vil en moderat styrkelse af dollaren 
ikke få afgørende langsigtet negativ indflydelse, idet  
de positive sider af udviklingen mere end opvejer de  
negative. 

Prissætningen af aktier taler helt tydeligt til EM-lan-
denes favør i 2017, og det vil investorerne i højere grad 
få øjnene op for. 2017 kan også blive året, hvor Afrika 
igen kommer i investorernes søgelys – efter at konti- 
nentet nærmest har været glemt de senere år. 

På trods af Kinas store gældsproblemer og den store 
andel af misligholdte banklån forventer investerings-
komitéen ikke noget sammenbrud i Kina. 

IX

X

Prissætningen af aktier taler helt tydeligt til  
EM-landenes favør i 2017, og det vil investorerne  
i højere grad få øjnene op for. 
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I: Dollaren stiger over for danske kroner 
RIGTIGT
Dollaren stod i 6,80 kroner ved årets start og lå medio 
december på 7,09 kroner.

II: Globale aktier stiger mindst 10 procent  
målt i danske kroner
RIGTIGT
Det brede globale aktieindeks, MSCI World AC NDR i 
DKK, var medio december steget 11,1 procent. 

III: Olieprisen holder sig under 60 dollar pr. tønde
RIGTIGT 
Olieprisen faldt dramatisk i begyndelsen af året til  
næsten 25 dollar pr. tønde. Medio december ligger prisen 
på omkring 54 dollar pr. tønde.

IV: Den amerikanske centralbank hæver sin  
styringsrente to eller flere gange i løbet af 2016
FORKERT
Den amerikanske centralbank hævede kun renten én 
gang. Det var i december. Retningen var rigtig.

V: Den danske 10-årige rente stiger cirka  
0,5 procentpoint
FORKERT
Endnu engang udeblev den forventede rentestigning,  
idet den 10-årige danske rente stort set sluttede året, 
hvor den startede, nemlig på cirka 0,40 procent.

VI: ECB’s pengepolitiske stimuli-program  
lempes yderligere 
RIGTIGT
ECB fortsatte sit opkøbsprogram og udvidede blandt  
andet med opkøb af højt ratede virksomhedsobligationer.

VII: Udskilningsløbet mellem de stærke og 
svage Emerging Markets-lande fortsætter
RIGTIGT
Billedet bliver mere og mere broget i takt med, at den  
relativt lavere oliepris bider sig fast omkring de 55 dollar, 
og råvarepriserne forbliver relativt lave. 
 
VIII: Volatiliteten på de globale aktiemarkeder 
fortsætter med mindst én større korrektion i  
løbet af 2016
RIGTIGT
Starten af 2016 bød på en større korrektion, hvor de  
globale aktier faldt cirka 15 procent. Resten af året var 
også præget af nogle enkelte kortere korrektioner op til 
og lige efter brexit-afstemningen i juni samt ganske kort-
varigt ved det amerikanske præsidentvalg i november.

IX: Den geopolitiske uro optrappes med øget  
risiko for dels terroraktioner mod vestlige mål, 
dels øget uro i Mellemøsten
RIGTIGT 
Desværre fortsatte terroren mod vestlige mål med for  
eksempel anslaget i Nice og bomberne i lufthavnen i  
Belgien. Rusland gik ind i borgerkrigen i Syrien, og de 
vestligt initierede aktioner mod Islamisk Stat i Irak og  
Syrien optrappedes. Yderligere flere terrorangreb i  
både Pakistan og Afghanistan.
 
X: Kreditspreadene på High Yield-obligationer 
mindskes med cirka 0,5 procentpoint
RIGTIGT 
Spreadene blev mindsket. Det endte faktisk med en  
indsnævring på hele 1,5 procentpoint.

SÅDAN GIK DET – 8 UD AF 10 RIGTIGE



AMERIKANSKE PRÆSIDENTVALG

Det amerikanske præsidentvalg efterlader os stadigvæk 
med flere spørgsmål end svar. Vandt Donald Trump, eller 
var det snarere Hillary Clinton, der tabte valget? Hvorfor 
var meningsmålingerne så upræcise? Ankommer Trump 
til embedet med et mandat, og hvordan ser sådan et i  
givet fald så ud? Hvordan kommer den nye administra-
tion til at se ud? Og vil vi en dag få svar på, hvordan  
den kandidat med de mest negative personlighedsmå-
linger, der er lavet på en præsidentkandidat nogensinde, 
kunne vinde?

Meningsmålingerne
Hvorfor var meningsmålingerne så upræcise? Det korte 
svar er, at det ikke rigtig vides endnu. De amerikanske 
meningsmålingsinstitutter har lovet at lave en rapport, 
der skal belyse dette spørgsmål. Sidst de gjorde det, kom 
de frem til den konklusion, at målingerne var gode nok, 
sådan da, men at de, der brugte dem, ikke var gode nok 
til at forstå dem. Det svar vil nok ikke være godt nok 
denne gang.

Den amerikanske arbejderklasse vandt valget
Trumps strategi var at vinde i det amerikanske indu- 
stribælte med et budskab, der især var rettet mod den 
amerikanske arbejderklasse. 

Det amerikanske industribælte udgør staterne Penn-
sylvania, Ohio, Indiana, Illinois, Michigan og Wisconsin. 

I dag kalder man industribæltet for rustbæltet, fordi 
især sværindustrien er blevet forladt. Rejser man i det 
traditionelle industribælte i USA, bliver man simpelthen 
forbløffet over de mange fabrikker og produktionsen-
heder, der står og forfalder. Selvom industribæltet har 
været i krise siden Anden Verdenskrig, hvor krigen 
skabte en enorm overkapacitet i området, så har de sid-
ste 30 år været særligt vanskelige med en meget ringe 
lønudvikling for arbejderklassen som resultat. 

Trumps budskab om mindre indvandring, mindre  
frihandel og mere protektionisme og beskyttelse af kon-
junkturfølsomme industriarbejdspladser har en meget 
stærk gennemslagskraft i industribæltet. Hvis Trump 
ikke kunne vinde her, ville han ikke kunne vinde. Derfor 

På bagkanten af  
det amerikanske  
præsidentvalg

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

USA-analytiker Mads Fuglede stiller skarpt på det  
amerikanske præsidentvalg, som har været det mest 
farverige og besynderlige i nyere tid.
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>>

INDUSTRIBÆLTET talte man om, at Trump kun havde en vej til Det Hvide 
Hus: Den, der gik gennem industribæltets frustrerede 
vælgerkorps – og det var den, han fulgte. Med undtagelse 
af Illinois, så vandt Trump samtlige stater og valgmænd i 
industribæltet.

Ser man på et klassik arbejderdistrikt som Macomb 
County i Michigan, vandt Obama her i 2012 med 4 pro-
centpoint, mens Clinton tabte det med 12 procentpoint 
til Trump ved dette valg. Billedet er det samme i samtlige 
traditionelle industridistrikter.

Vandt Trump eller tabte Clinton?
Det kan virke pedantisk – endda småligt – at diskutere, 
om man skal forstå valgresultatet som et nederlag  
til Clinton eller en sejr for Trump, men det er en vigtig  
debat. 

I Danmark har man blandet den udøvende og den  
lovgivende magt sammen, men sådan er det ikke i USA. 
Det er kun medlemmer af Kongressens to kamre – Sena-
tet og Repræsentanternes Hus – der kan foreslå føderal 
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lovgivning. Præsidenter kan opfor-
dre medlemmer af Kongressen til at 
vedtage love, men har en meget peri-
fær rolle i lovgivningsprocessen. 

Præsidenters magt over den lov-
givende forsamling er et spejl af  
deres politiske mandat. Jo klarere en 
valgsejr desto stærkere et mandat. 
Da Obama i 2008 vandt en overvæld-
ende valgsejr over John McCain,  
sad der mange medlemmer af især 
Repræsentanternes Hus, der vidste, 
at de var blevet valgt i slipstrømmen 
på Obamas kampagne. Disse med-
lemmer var meget lydhøre over for 
opkald fra Det Hvide Hus og opfat-
tede ofte forslag herfra som en del  
af deres eget politiske program. 

Omfanget af Obamas valgsejr i 
2008 betød, at Obama i sine to første 
år havde stor indflydelse på den kon-
krete udformning af de love, der blev vedtaget. Den magt 
og indflydelse gled Obama af hænde, da midtvejsvalget i 
2010 dramatisk ændrede Kongressens sammensætning 
og gav Republikanerne kontrollen over Repræsentanter-
nes Hus.

Ser man på Trumps sejr og sammenligner med resul-
tatet i 2012, hvor Mitt Romney tabte til Obama, så er der 
ikke ret mange stater, hvor Trump har klaret sig markant 
bedre end Romney. Trump (46,3%) ender faktisk med en 
lavere overordnet andel af det samlede antal afgivne 
stemmer end Romney (47,2%). Disse tal dækker selvføl-
gelig over, at tredjepartiskandidater klarede sig bedre i 
år end for fire år siden, men det ændrer ikke på, at det er 
svært at argumentere for, at Trump kommer til magten 
med et stærkt mandat.

Florida er en undtagelse, hvor Trump fik en halv mil-
lion flere stemmer, end Romney gjorde i 2012. Det er et 
meget stærkt resultat, der betyder, at mange af Floridas 
republikanske medlemmer af Repræsentanternes Hus 
ved, at de står i politisk gæld til Trump. Trump klarede 
sig også overraskende godt i Pennsylvania og overgik 
Romneys resultat i 2012 med 300.000 stemmer, men i 
resten af de stater, hvor Trump vinder, skyldes resultatet 
i højere grad, at Clinton klarede sig markant dårligere 
end Obama i 2012.

Obamas vælgere blev hjemme
Michigan er et godt eksempel på, hvor galt det gik  
Clinton i industribæltet. Staten er ikke blevet vundet af  
Republikanerne siden 1988. I 2012 vandt præsident 
Obama her med hele 10 procentpoint. Det er så stor en 

margen, at staten ikke rigtigt blev  
opfattet som en swing-stat. Alligevel 
vandt Trump her.

Obamas vælgerkoalition bestod af 
fem kernegrupper: Afroamerikanere, 
unge, latinoer, højtuddannede og kvin-
der. Hillary Clinton kunne ikke få en 
eneste af disse grupper til at stemme 
på sig i samme omfang, som da Obama 
var på valg. Det er den vigtigste kom-
ponent til at forstå, hvorfor Trump nu 
er USA’s næste præsident. Hvis bare 
én af disse grupper havde stemt, som 
de gjorde i 2012, ville Hillary Clinton 
være USA’s næste præsident. Det er 
vigtigt at huske, når man skal vurdere 
styrken af Trumps mandat.

I månederne op til valget var den 
store debat om de politiske partier i 
USA, om Republikanerne kunne over-
leve som parti med Trump som kan-

didat. Den debat forstummede, da de beholdt flertallet i 
begge Kongressens kamre, vandt Det Hvide Hus og tillige 
kan udpege den afgørende dommer til det ledige sæde i 
den føderale højesteret. 

Det er nu Demokraterne, der skal lave et slags ligsyn 
oven på valget og vurdere, om deres politiske kurs og de 
vælgergrupper, de især appellerer til, skal justeres. Det 
er ikke sikkert, at en større revolution er nødvendig, men 
det er en debat, der traditionelt åbner døren for en 
række bitre magtkampe om partiets kernebudskaber  
og dets lederskab. 

Hvem valgte Trump?
Arbejderklassen i USA udgør – når man definerer den 
bredest – kun 30 procent af den amerikanske befolkning. 
Og det er ikke den alene, der har gjort, at Trump vandt. 
Den anden gruppe af vælgere, som er lidt overset i disse 
dage, er de mange amerikanere, der traditionelt har 
stemt republikansk, og som alligevel stemte på Trump, 
selvom meget tydede på, at han ikke var deres første 
valg. Mange republikanere har simpelthen stemt på 
Trump, fordi de fandt alternativet værre. Denne vælger-
gruppe repræsenterer den traditionelle fløj i partiet, som 
før valget gik under det lidt diffuse navn: The Establish-
ment. Disse vælgere ligger politisk tættere på det repu-
blikanske lederskab i Kongressen, som forventes at være 
Mitch McConnell (flertalsleder i Senatet) og Paul Ryan 
(flertalsleder i Repræsentanternes Hus).

Trump skal således tilgodese to grupper, der er meget 
uenige om vigtige spørgsmål som eksempelvis frihandel, 
udenrigspolitik, protektionisme og indvandring. 

Hillary Clinton  
kunne ikke få  

afroameri kanere,  
unge, latinoer,  

højtuddannede og  
kvinder til at stemme  

på sig i samme  
omfang, som da  

Obama var på valg

>>
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Arbejderklassesegmentet ønsker reallønsstigninger for 
deres gruppe, flere produktionsarbejdspladser, mindre 
indvandring, en reform af Obamacare, der kan bremse de 
voldsomme stigninger i priserne for sundhedsforsikrin-
ger, og at USA ikke indgår i frihandelsaftaler som TTIP  
og TPP med EU og dele af Stillehavsregionen. Det er en 
gruppe, der gerne ser, at USA fører en ekspansiv finans-
politik. Den traditionelle gruppe er enig i, at Obamacare 
skal erstattes med noget andet, men er ellers uenig med 
arbejderklassesegmentet på de resterende spørgsmål og 
vil ikke være med til at føre en ekspansiv finanspolitik, 
hvis den ikke er finansieret dollar til dollar. I det hele  
taget ønsker de i stedet, at man fokuserer på at sætte skat-
terne ned og har ikke megen fidus til den keynesianisme, 
der præger mange af Trumps økonomiske udmeldinger.

Pragmatikeren Trump
Den politiske splittelse blandt Trumps egne vælgere  
tvinger ham til at være pragmatisk. Derfor har han brugt 
dagene efter sin valgsejr til at udpege ministre og andre 
vigtige poster i sin administration, der repræsenterer 
begge fløje. Trump har forsøgt at være loyal over for sine 
kernevælgere, men har måttet sande, at præsidenter er 
aldeles handlingslammede, hvis de ikke har et solidt par-
lamentarisk grundlag som udgangspunkt. Vicepræsident 
Mike Pence er et godt eksempel på en, der politisk er 
tættere på Paul Ryan end på Trump. Udnævnelsen af 
Reince Priebus som stabschef er et andet godt eksempel 
herpå. De to spås en meget central rolle i forsøget på at 
skabe en slags bro mellem de to fløje i det republikanske 
vælgerkorps, som Trumps kandidatur har afdækket.

Mange har moret sig over, at Trump nu siger det mod-
satte – eller voldsomt har modereret – mange af de bud-
skaber, der kom frem i løbet af valgkampen. Men det er 
magtens pris. Trump synes at forstå, at der er en forskel 
på den retorik, man bruger til at vinde magten, og den 
retorik, man skaber politiske resultater med. Kan han 
fastholde denne kurs, er der meget, der tyder på, at den 
fastlåste politiske situation, der har præget Washington 
D.C., de sidste seks år vil ændre sig.

Markedet har overvejende reageret positivt på valget. 
Det kan ved første øjekast undre. Mange økonomer var 
meget bekymrede over mange af Trumps udmeldinger. 
Moody’s udsendte endda en rapport om de makroøkono-
miske konsekvenser af Trumps økonomiske politik og 
advarede på det skarpeste imod den. Hvorfor har marke-
det så ikke reageret negativt?

Der er to udlægninger af denne reaktion. Den ene  
siger, at markedet reagerer positivt, fordi der med repu-
blikansk ledelse af alle grene af centralmagten følger et 
politisk ansvar, som vil få de føderale love til at rulle igen. 

Denne læsning understreger, at hvis Demokraterne 
havde vundet som Republikanerne, så ville markedet 
også have reageret positivt, fordi man fokuserer mere på 

det at tage politisk ansvar end på de konkrete politiske 
forslag. Den anden læsning siger, at markedets positive 
reaktion skyldes, at man forventer, at Trump vil vise sig 
som en pragmatisk indstillet præsident, der ikke vil  
forøge den føderale gæld i det omfang, visse økonomer 
har frygtet, fordi Kongressen aldrig vil tillade dette. 

Det er ikke nødvendigvis den ene eller anden læsning, 
der er den korrekte. Det kan sagtens være en kombina-
tion af begge. Under alle omstændigheder er det uomtvi-
steligt, at markedet har forventninger om et kommende 
mere gunstigt økonomisk klima i USA.

Hvordan vil den nye administration se ud?
Vi mangler stadig at få udpeget mange vigtige nøglepo-
ster i Trump-administrationen, men vi ved allerede nu,  
at de to omtalte fløje vil være repræsenteret i et sådant 
omfang, at det er tydeligt, at Trump vurderer, at et sundt 
forhold til Kongressen er meget vigtigt. Så vigtigt, at  
Senatets flertalsleder Mitch McConnells kone, Elaine 
Chao, er blevet Trumps trafikminister. Uden at skulle  
underkende Chaos indlysende kvalifikationer, så finder 
man nok ikke et tydeligere forsøg på at komme sin  
mulige politiske modpart i møde.

Mange har brugt en del kræfter på mere kontrover-
sielle udnævnelser som den meget højreorienterede og 
svorne anti-globalist, Steve Bannon, der er blevet 
Trumps chefstrateg. Steve Bannon spillede en vigtig rolle 
i Trumps valgkamp, men det er uklart, hvor stor en ind-
flydelse han vil få i administrationen. Hvis man med 
Trump får et ideologisk klart brud med frihandelsaftaler 
og et USA, der trækker sig mere tilbage fra verden, så vil 
det betyde, at Bannon spiller en stor rolle. Også en større 
rolle end den, det republikanske lederskab af Kongres-
sen ønsker – for ikke at glemme vicepræsident Pence og 
stabschef Priebus. Hvis Trump-administrationen skal 
komme dårligt fra start, er et tænkeligt scenarie det, at 
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man internt i Trump-administrationen slås voldsomt om 
den politiske kurs. Det skal dog understreges, at der er 
politiske slåskampe i alle præsidenters administrationer 
– også de mest succesfulde.

Der er ingen af de ministre, Trump har nomineret, 
som ikke kunne være blevet nomineret i en hvilken som 
helst anden republikansk administration. De navne, der 
har været mest blæst om, er Robert Mnuchin, der, hvis 
han godkendes af Senatet, forventes at ville deregulere 
og afbureaukratisere finanssektoren, så kapital lettere 
kan finde markedet. Tom Price, der er en af Obamacares 
mest profilerede og indædte kritikere, har i udsigt at 
blive sundhedsminister. 

Det er svært at se den udpegelse som andet end et  
direkte angreb på Obamacare, hvilket ikke er overra-
skende, men bliver et meget omstridt politikområde. 
Scott Pruitt skal, hvis han godkendes, være leder af det 
føderale miljøagentur, hvilket bliver meget spændende  
at følge, da Pruitt ikke er overbevist om, at klimaforsk-
ningen endnu helt har været i stand til at forklare  
klodens skiftende temperaturer. Men uanset hvad man 
måtte mene om den politik, som Price, Pruitt eller 
Mnuchin står for, så er deres synspunkter meget normale 
hos republikanerne.    

Hvad kan vi forvente på lovgivningssiden?
Obamas delvist mislykkede sundhedsreform er tydeligvis 
et af de første områder, som den nyvalgte Kongres og 
præsident vil kigge på. Når det handler om Obamacare, 
der retteligt hedder The Affordable Care Act, er de to 
fløje mest enige. Det er altid nemmest at begynde en ny 
politisk arbejdsrelation med områder, hvor man ikke skal 
teste hinandens evne til at indgå svære politiske forlig.

Republikanerne har længe talt om, at de vil tilbage-
rulle og erstatte Obamacare med noget andet. Det er 
endnu meget uklart, hvad man vil foreslå i stedet,  

men det er ret sikkert, at man vil beholde de to mest  
populære dele af loven. Der er tale om den del, der hand-
ler om, hvor længe unge er dækket af deres forældres 
forsikring, og om den del, der sikrer, at man ikke bliver 
smidt ud af sin forsikring, når man bliver syg. 

Obamacare er ikke noget, man bare ændrer med et 
snuptag. Man må forvente lange og svære forhandlinger på 
området, selvom man er enige om den principielle politi-
ske retning. Arbejdet med denne reform er så omfattende, 
at det kan blokere andre store politiske reformer, fordi det 
vil opsluge størstedelen af Kongressens energi og fokus. 

Hvor succesfuld Trump bliver som præsident, kan  
meget vel afhænge af arbejdet med en ny sundheds-
reform.

Ser man på et andet område, hvor der tidligt kan  
skabes politiske forlig, så er en skattereform og skatte-
omlægning højt på Paul Ryans ønskeliste. Men finansie-
ringen af denne kan komme i konflikt med et af de politi-
ske ønsker, der står højt på Trumps politiske ønskeliste:  
Massive investeringer i USA’s elendige infrastruktur.  
Da de to parter er mere uenige om den politiske priorite-
ring her og har flere principielle politiske uenigheder,  
bliver det den reelle test af samarbejdet mellem Trump-
administrationen og det republikanske lederskab i Kon-
gressen. Selvom begge politikområder skriger på hand-
ling, så har de seneste seks år demonstreret, at det ikke 
nødvendigvis fører til politisk handling. 

Hvis Trump og Republikanerne kommer ud af 2017 
med en ny sundhedsreform, en skattereform og en plan 
for infrastrukturinvesteringer, der er finansieret, bliver 
det meget interessant at følge markedets reaktion. 

Det er meget svære politiske forlig, der skal indgås, 
men alle parter har en interesse i at se dem lykkes,  
hvilket er en motivationsfaktor, der ikke har været at 
finde i det føderale system siden 2009-11.

Hvorfor vandt den mest upopulære kandidat?
Der er meget, det er svært at spå om i forbindelse med 
en ny præsident. Ovenfor er der foretaget et forsøg 
herpå. Men tilbage står det spørgsmål, som mange har 
stillet sig, siden resultatet blev kendt: Hvordan kunne 
den mest upopulære kandidat vinde?

Det er ikke sikkert, at vi nogensinde vil finde et godt 
svar herpå, men en mulig forklaring kan være, at når 
man ser på det samlede antal afgivne stemmer, så fik  
Hillary Clinton mere end 2 mio. flere stemmer end 
Trump. Nu handler amerikanske valg ikke om at få flest 
stemmer, men at vinde flest valgmænd – og det ved alle 
kandidater godt. Dvæler man alligevel ved Clintons  
majoritet i antal afgivne stemmer, så er svaret vel, at den 
mest upopulære kandidat på en måde heller ikke vandt, 
selvom han blev udpeget som USA’s næste præsident.  
Og det er værd at huske på, når man skal vurdere styrken 
af Trumps politiske mandat. 
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RISIKOSTYRING

Vi kender det alle. Om det er i omklædningsrummet, ved 
familiesammenkomsten eller bare over frokostbordet i 
kantinen. Der er altid en, der har scoret kassen på at  
investere i en eller anden aktie. Det lyder nemt. Det er  
jo ”bare” at købe Vestas, Genmab, Pandora eller Novo 
Nordisk på det rigtige tidspunkt – og så score den store  
aktiegevinst.

Pointen er, at den type investering faktisk intet har  
med investering at gøre. Det tenderer mod spekulation. 
Undersøgelser af private investorers adfærd viser, at den 
almindelige private investor ikke bruger ret lang tid på  
research, inden et aktiekøb besluttes. Det hører til undta-
gelsen, hvis investor har haft næsen dybt nede i regnska-
berne og har analyseret både det udvalgte selskab, dets 
konkurrenter og de makroøkonomiske rammebetingelser.

Og når der så investeres, er der ikke lagt en overord-
net plan. Ofte bygges porteføljen op over længere tid og 
ligner en pose tilfældige blandede bolsjer med tilkøb af 
forskellige værdipapirer alt efter, hvad der nu lige var  
interessant på det tidspunkt, hvor der var penge at inve-
stere – eller om investeringsrådgiven nede i banken lige 
havde et godt tilbud på hylderne i form af en investe-
ringsforening med nordiske vækstaktier, globale udbyt-
teaktier eller tyrkiske virksomhedsobligationer. 

Det er ikke sådan, vi arbejder med porteføljer og kun-
der i Formuepleje. Både inde i de forskellige børsnote-
rede investeringsfonde og i tæt samarbejde med kunder 
er målet at bygge porteføljer med klare mål for både  
risiko og forventet afkast. 

Formueanalysen fastlægger risikorammerne
Investering tager altid udgangspunkt i en omhyggelig 
analyse af investors lyst, mod og evne til at håndtere  
risiko. Det arbejder Formueplejes investeringsrådgivere 
helt konkret med ved at køre kundens portefølje gennem 
vores investeringsværktøj, Formueanalysen. Den analy-
serer porteføljen og viser det forventede udfaldsrum for 
det langsigtede forventede afkast. 

Rådgiverne spørger konkret ind til, om man kan leve 
med, at ens portefølje falder for eksempel 10 procent 
over en bestemt horisont. Svares der nej til dette spørgs-
mål, kan rådgiveren tilpasse porteføljen, så den rammer 
præcis det niveau af risiko, som er rigtigt for kunden. 
Netop fordi Formuepleje tager udgangspunkt i risiko-
analysen, så kan rådgiverne ved hjælp af Formueplejes 
mange forskellige fonde kombinere sig frem til en porte-
følje, der lever op til kundens krav – og det vel at mærke 
samtidig med, at kunden kan vælge at fastholde delinve-
steringer i individuelle aktier og investeringsfonde fra 
andre eksterne kapitalforvaltere.

Risiko er ramme alvor
Det lyder enkelt at fastlægge sin risiko. Men virkelighe-
den viser, at risiko er noget, der skal mærkes på egen 
krop, før det for alvor forstås. Ligesom overleverede erfa-
ringer og kloge råd fra forældre kan være nok så rigtige, 
så er det først, når vi slår os på livet, at erkendelsen kom-
mer til os og dermed bliver til vigtig viden. Problemet 
med risiko er, at det virker abstrakt for de fleste. Forestil 

Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Spørg ikke din rådgiver, hvad han kan levere i afkast, men spørg ham, om han  
har en god investering, der passer til din risiko. Det er hele fundamentet for  
den måde, Formuepleje investerer og rådgiver på – at levere det bedst mulige 
forventede afkast ved en given risiko.

Det er risikoen,  
der leverer afkastet
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dig følgende situation: Du får bind for øjnene og får at 
vide, at du bare skal gå cirka 10 meter lige ud. Når du har 
gjort det, tager du bindet af. Du kigger nu tilbage og kan 
se, at du har gået på en meget smal planke over en dyb 
kløft. Det er reelt det, en investor gør, når han satser hele 
sin formue på at købe aktier i ét selskab og håber på at 
score den store gevinst. Det kan gå godt, selvom risikoen 
var stor – men endnu værre – måske var investor slet 
ikke klar over, hvor stor risikoen reelt var. Investeringer i 
Novo Nordisk-aktier har i år med et fald på cirka 40 pro-
cent vist netop dette. Risiko er abstrakt, så længe det går 
godt, indtil den dag, man oplever det ubehagelige møde 
med bunden af kløften.

Alle kan drømme om høje afkast og sagtens være hel-
dige at score den store gevinst fra tid til anden, men det 
har bare intet med seriøs investering at gøre. Investering 
er hårdt arbejde, det kræver en høj grad af selvdisciplin  
og tålmodighed, og så er det de færreste, der gør sig 
klart, hvilken risiko, de reelt skal påtage sig for at opnå 
det høje drømmeafkast, som de hører, andre har fået.

Formueplejes risikobudget
Ligesom man i sin privatøkonomi arbejder med et bud-
get, arbejder Formueplejes investeringskomité med et 
såkaldt risikobudget. Det vil sige en klar holdning til, 
hvilke typer af risici, der påtages på vegne af investo-
rerne for at opnå det forventede afkast på langt sigt. 

Med andre ord, så er investeringskomitéens udgangs-
punkt, at den i overført betydning definerer, hvor bred 
planken over kløften skal være – det vil sige, hvor stor  
eller lille risikoen skal være – og om der skal være  
særlige sikkerhedsnet. 

Det gælder specielt for vores store blandede fonde, 
Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta, hvor der ligger 
en høj grad af aktiv styring – både i udvælgelsen af de  
enkelte værdipapirer, i sammensætningen af porteføl-
jerne og de forskellige aktivklassers eksponering over  
for den forventede udvikling på finansmarkeder på kort, 
mellemlangt og langt sigt. 

Men det gælder også i det næste vigtige lag, nem- 
lig i den individuelle investeringsrådgivning, hvor  
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RISIKO HORISONT PRODUKT

Lav Mindst 3 år Absalon Invest Obligationer

Under middel Mindst 3 år

Formuepleje Optimum
Formuepleje Pareto
Formuepleje Fokus
Absalon Invest EM Virksomhedsobligationer

Middel Mindst 4 år Formuepleje Safe

Over middel Mindst 4 år
Absalon Invest Global High Yield
Formuepleje Epikur

Høj Mindst 6 år

Formuepleje Penta
Formuepleje LimiTTellus
Formuepleje Forbrugsaktier
Formuepleje Globale Aktier

Meget høj Mindst 6 år Absalon Invest Danske Aktier
Absalon Invest Rusland

RISIKOSTYRING

fastlæggelse af den rigtige investeringsprofil og investe-
rings horisont er altafgørende for, at Formuepleje sam-
men med investor kan opbygge tillidsfulde og langsig-
tede kunderelationer.

Risici skal tackles
Formuepleje arbejder ud fra tesen om, at afkast kommer 
af påtaget risiko, så det er ikke interessant at jagte afkast. 
Det er langt vigtigere at tackle og udnytte risiciene opti-
malt. Investering hos Formuepleje handler om i dybden 
at analysere alle relevante risici, danne en holdning til  
risiciene, afdække de risici, der med stor sandsynlighed 
kan true afkastet og eksponere porteføljerne over for de 
risici, som investeringskomitéen vurderer, kan bidrage 
positivt til det langsigtede afkast. 

Et eksempel på dette er risikoen for negative afkast 
som følge af rentestigninger for langtløbende obligatio-
ner. Den risiko har investeringskomitéen aktuelt beslut-
tet at beskytte afkastet imod ved at investere i finansielle 
instrumenter, der neutraliserer denne risiko. Ulempen  
er dog, at hvis renterne ikke stiger som forventet, så  
bliver afkastet mindre end ellers. Det er denne helt  
konkrete form for afvejning af risici og afkast, som 
investerings komitéen sammen med den øvrige kapital-
forvaltning løbende foretager og udfører. På den måde 
arbejder investeringskomitéen hele tiden aktivt med sit 
risikobudget – altså en helt konkret vurdering af, hvor-
dan dusinvis af forskellige typer af risici kan påvirke  
afkastet positivt eller negativt, om nogle af disse risici 
skal neutraliseres, uden at det påvirker afkastet negativt. 

Oven på disse konkrete vurderinger har investerings-
komitéen en langsigtet strategi, der redegør for, hvordan 
de forskellige fonde på fem års sigt skal kunne levere det 
forventede afkast, som vi lover til investorerne, og som 
fremgår af vores varedeklarationer, se side 38.

Dit risikovalg bestemmer din portefølje
Når vores formuerådgivere bygger porteføljer, der skal 
passe til den enkelte kundes helt individuelle holdning  
til risiko og investeringshorisont, anvender rådgiveren 
Formueplejes forskellige fonde, med deres forskellige  
afkast- og risikoegenskaber, til at bygge præcis den por-
tefølje, der passer bedst til kundens valg af risikoniveau 
og investeringshorisont. 

Har investor en investeringshorisont på mindre end  
to år, vil det normalt ikke være hensigtsmæssigt at inve-
stere i Formuelejes investeringsløsninger. Det skyldes,  
at Formuepleje fokuserer sine investeringer til at levere 
afkast over længere tidshorisonter, og at der skal tages 
hensyn til købs- og salgsomkostninger – dels i form af de 
lovbestemte emissions- og indløsningsomkostninger, 
dels kurtager og depotgebyrer. Det samme gælder kun-
der, der enten har en ekstremt høj lyst til risiko eller kun-
der, der slet ikke ønsker at tage nogen risiko overhovedet 
og har en kort investeringshorisont. 

Langt de fleste af Formueplejes typiske kunder har en 
middel til høj lyst til risiko og en investeringshorisont på 
mindst tre år og som regel fem år eller længere. Der er 
således tale om en omhyggelig anbringelse af formuen 
med det mål, at den skal bevares og øges på længere sigt.
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Risiko og investeringshorisont
I tabellen på side 20 er Formueplejes forskellige fonde 
inddelt efter risiko og investeringshorisont. Der er ikke 
tale om en facitliste, men en vejledende oversigt, der gui-
der investor til valg af den eller de rigtige fonde i forhold 
til risiko og investeringshorisont. Den anbefalede inve-
steringshorisont er Formueplejes anbefaling af, hvor 
længe investor bør beholde sin investering for med stor 
sand synlighed at opnå et attraktivt positivt afkast. Alle 
Formueplejes fonde er børsnoterede og kan frit købes  
og sælges.

Store blandede porteføljer frarådes
Hos mange af de nye kunder vi rådgiver, ser vi ofte depo-
ter med et ganske stort antal forskellige aktier, obligatio-
ner og investeringsfonde. Det er ikke nødvendigvis nega-
tivt, men erfaringen er, at det store antal enkeltpapirer 
betyder, at kunden som regel oplever, at han har reduceret 
overblik og derfor ikke fokus på den del af værdipapirerne 
i porteføljen, der ikke leverer tilfredsstillende afkast i for-
hold til risikoen. Eller endnu værre, har investeret i værdi-
papirer, der påvirker porteføljens risiko negativt – uden  
at kompensere med højere forventet afkast. Det kan for 
eksempel være særligt risikofyldte investeringer i enkelt-
aktier eller enkelte virksomhedsobligationer.

Formueplejes blandede fonde
Det vil som regel ikke være optimalt at vælge at investere 
hele sin langsigtede formue i en eller to fonde. Men hos 
Formuepleje er det faktisk muligt at vælge én fond, der 
indeholder forskellige afkast- og risikogivende elemen-
ter, der sammen med det meget brede mandat til investe-
ringskomitéen om at skrue op og ned for risikoen inde i 
selve fonden giver en helstøbt investering, hvor investor 
opnår det bedst mulige afkast ved en given risiko.  

Det gælder specielt i de fem store blandede fonde med  
forskellig grad af gearing, Optimum, Pareto, Safe, Epikur 
og Penta. Alle fondene investerer i obligationer og aktier 
i et forhold, der mindsker tabsrisikoen – uden at der gås 
på kompromis med et attraktivt risikojusteret afkast.

Optimum er til den forsigtige investor. Safe er til den 
langsigtede investor, der ønsker en middel risiko. Penta er 
til den langsigtede investor, der ønsker en risiko på niveau 
med en global aktieportefølje, men som får fordel af en  
lavere tabsrisiko og et højere forventet langsigtet afkast.

Ønsker du som bestående eller ny investor at få lavet 
en uforpligtende formueanalyse, der kan optimere dit  
afkast i forhold til risikoen, er du velkommen til at kon-
takte en af vores formuerådgivere. 

BRUG VORES APP OG FØLG MED
Formuepleje har en app til iPhone og iPad,  
som gratis kan hentes i App Store. Her kan 
du se aktuelle kurser, nyheder og relevante 
kontaktdata på rådgivere og ansatte i  
Formuepleje.
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TOPAFKAST 2016
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Investeringskomitéen trådte i 2016 for alvor i karakter og leverede topafkast 
til investorerne i et svært investeringsår, hvor de finansielle markeder har været  
påvirket af både økonomiske og politiske dagsordener. 



Formueplejes investeringsdirektør, Leif 
Hasager, kan se tilbage på et investerings-
mæssigt udfordrende 2016. Året lagde 
hårdt ud med et fald for de globale aktier 
på cirka 15 procent frem til midten af  
februar, faldende oliepris og stigende 
vækst- og valutabekymringer i Kina.  
Senere på året kom brexit i juni og der-
efter det uforudsigelige præsidentvalg i  
november.

”Vi har været på overarbejde både i  
investeringskomitéen og kapitalforvalt-
ningen, men det har båret frugt, og inve-
storerne i især de store blandede fonde, 
Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta 
samt obligationsfonden Fokus og aktie-
fonden LimiTTellus, kan se tilbage på 
2016 med gode afkast i bagagen. Endda 
også når investorerne sammenligner med 
mere risikofyldte investeringer i en bred 
global aktieportefølje” siger Leif Hasager.

Bred pallette
Formuepleje og Absalon Invest har en 
omfattende pallette af investeringspro-
dukter - alt fra russiske og danske aktier, 
til forskellige typer af virksomhedsobliga-
tioner, globale aktier, danske realkredit-
obligationer samt ikke mindst de store 
blandede og moderat gearede porteføljer, 
Pareto, Safe, Epikur og Penta.

Overordnet set har globale aktier klaret 
sig langt bedre end danske aktier.  
De meget risikable russiske aktier har  
leveret helt i top med et afkast på cirka 
55 procent, mens de næsten ligeså risika-
ble danske aktier er blevet trukket ned af 
især Novozymes, Coloplast og Novo Nor-
disk og ender året med negativt afkast. 

Virksomhedsobligationer
Investering i virksomhedsobligationer har 
været meget givtigt i år, idet flere positive 
forhold har spillet sammen. Olieprisen har 
stabiliseret sig omkring 55 dollar pr. 
tønde, den globale vækst har været pæn 
uden at være prangende, og da den euro-
pæiske centralbank i foråret begyndte at 
opkøbe europæiske højkvalitetsvirksom-
hedsobligationer, påvirkede det hele aktiv-
klassen positivt. Formueplejes fonde,  
Absalon Invest EM Virksomhedsobligatio-
ner og Global High Yield har begge leveret 
over 15 procent i afkast i 2016.

Danske realkreditobligationer
Investering i traditionelle obligationer 
som nordeuropæiske statsobligationer  
og danske realkreditobligationer er  
en investering med en lav rente. Hos  
Formuepleje kan vi alligevel finde attrak-
tive afkast på disse obligationer, da vi  

Formueplejes investorer bør alt i alt være tilfredse med  
det leverede afkast i det forgangne år. Cirka 2 milliarder 
kroner er investorernes formuer vokset med i 2016.  
Afkastene skyldes ikke lun medvind på finansmarkederne 
– faktisk tværtimod. Det har været et investeringsmæssigt 
svært år, hvorfor det er Formueplejes aktive forvaltning, 
der er den direkte årsag til de gode resultater.

Topafkast hos  
Formuepleje i 2016

Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk
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investerer for lånte penge. Så vi fokuserer ikke så meget 
på det absolutte renteniveau, men mere på renteforskel-
len mellem lånerenten og placeringsrenten. Det er stadig 
en god forretning, da vi på vegne af investorerne kan 
låne til negative renter og placere til positive renter. Når 
vi samtidig gennem aktiv forvaltning dels vælger de mest 
attraktive obligationer, dels obligationer med optimale 
løbetider i forhold til renteskiftene i markederne opnås 
et godt merafkast. Desuden har et mindre rentefald for 
både de korte og mellemlange obligationer også hjulpet 
til afkastet i år.

Resultatet er meget synligt, idet Formuepleje Fokus 
har leveret et afkast på cirka 8 procent i 2016. Samme 
obligationsstrategi med forskellig grad af gearing indgår 
i Pareto, Safe, Epikur og Penta, hvilket også har bidraget 
positivt til afkastet i disse fonde. 

Aktierne i 2016
Et andet vigtigt bidrag til det langsigtede afkast i For-
mueplejes blandende porteføljer kommer fra globale  
aktier. Her har 2016 budt på alt fra panik til eufori og 
dette inden for blot det første halvår, mens andet halvår 
generelt har været ganske stærkt på bagkant af brexit og 
efter valget af Donald Trump som USA’s nye præsident.

Året åbnede med deprimerende aktiemarkeder, der 
varede helt hen i midten af februar. Temaerne bag det  
generelle fald på cirka 15 procent var vækstopbremsning 
i Kina og deraf frygtet devaluering af den kinesiske yuan. 
Samtidig faldt olieprisen med omkring 25 dollar pr. tønde 
og skabte frygt for konkurser i energisektoren. Men fryg-
ten blev afløst af begejstring i slutningen af februar, hvor 
en række kinesiske tiltag målrettet mod håndteringen af 
den massive kapitaludstrømning fra Kina samt en generel 
faldende dollar var medvirkende til at sætte den kinesiske 
devalueringsfrygt i baggrunden. Dette kombineret med  
en stigende oliepris har resulteret i stigende aktiekurser 
mod niveauerne fra årets start. 

Øget indtjening i virksomhederne
På selskabsfronten har regnskaberne i første halvår  
været kraftigt negativt påvirket af udviklingen i oliepri-
sen. Energisektoren har således præsenteret en markant 
indtjeningstilbagegang, samtidig med at materiale- og  
industrisektorerne har været negativt påvirket af hen-
holdsvis råvareprisfald og den faldende dollar. De ameri-
kanske sektorer inden for blandt andet forbrug viser 
fortsat gradvist bedre takter, hvilket overordnet set fort-
sat bekræfter Formueplejes forventning om et opsving  
drevet af stigende indtjening i virksomhederne. 

Fra brexit i slutningen af juni og ind i oktober har  
aktiemarkederne været ganske solide. Usikkerheden  
omkring det britiske valg lagde sig relativt hurtigt efter  

afstemningen, og en stigende oliepris fra slutningen af juli 
og frem mod udgangen af august støttede de globale  
aktier. Fra september og frem til udgangen af december 
har omdrejningspunkterne været omkring den amerikan-
ske centralbank og forventningerne til rentestigninger i 
slutningen af året og ind i 2017, samt ikke mindst det  
amerikanske præsidentvalg. Desuden er kursen på den 
amerikanske dollar over for euro og danske kroner efter 
præsidentvalget steget cirka 5 procent drevet af forvent-
ninger om stigende amerikansk vækst, rente og inflation.

Et usædvanligt præsidentvalg
Det amerikanske præsidentvalg har været et forhold,  
der har rykket globale aktier. Det var et meget tæt løb 
mellem kandidaterne op til selve valgdagen, hvor marke-
derne forventede, at Hillary Clinton vandt. Vi så i stedet, 
hvordan Donald Trumps voksende sejr hen over valgnat-
ten udløste en klassisk uvilje til risiko, idet aktier og  
andre risikable aktiver blev solgt ud. 

Efter europæisk åbningstid vendte stemningen i mid-
lertidig gradvist, og aktiemarkederne begyndte i højere 
grad at forholde sig til valgresultatet og muligheden for 
de finanspolitiske stimuli, der ligger i Trumps politik. Da 
de amerikanske aktier lukkede, var nattens kursfald i 
Asien elimineret, og de finansielle markeder havde rettet 
sit fokus mod de potentielle finanspolitiske impulser, der 
forventeligt måtte komme. 

Skift i sektorerne
På globalt sektorniveau har der været en ganske kraftig 
sektorrotation efter valget. Investorerne er i stor stil gået 
ud af sektorer med stabil indtjening som Stabile For-
brugsaktier, Forsyning og Tele. Modsat er investorerne 
gået massivt ind i Finans, Industri og Energi. Sektorrota-
tionen har passet godt ind i Formueplejes sektorekspo-
nering og understøttet performance. Samlet har afkast-
bidraget fra den store globale aktieportefølje for de 
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blandede fonde været cirka 10 procent inklusiv bidraget 
fra den stigende dollar på cirka 2 procentpoint. Porteføl-
jen indgår i de store blandede fonde, Formuepleje Opti-
mum, Pareto, Safe, Epikur og Penta, samt Formuepleje 
Globale Aktier og selvsagt Formuepleje LimiTTellus.

De blandede fonde
Formueplejes vigtigste og største investeringsløsninger 
er de moderat gearede lavrisikoporteføljer, Pareto, Safe, 
Epikur og Penta. Alle fondene har i 2016 leveret meget 
tilfredsstillende afkast, når der henses til den relativt 
moderate risiko, som fondene har.

Pareto og Safe har især haft gavn af investeringerne i 
virksomhedsobligationer samt afkastet fra de lånefinan-
sierede investeringer i danske realkreditobligationer.  
Aktieporteføljen har også leveret et positivt bidrag gen-
nem et godt afkast fra de globale aktier. 

Epikur og Penta har især høstet godt afkast fra de  
lånefinansierede investeringer i danske realkreditobli-
gationer, den aktive allokering mellem aktiverne og  
afkastet fra aktieporteføljen.

Aktiv styring
Selvom bidragene fra de underliggende aktive investerin-
ger i de blandede fonde ikke alene har været positive, men 
også samlet har leveret merperformance, så er den vigtig-
ste faktor den aktive styring, som investeringskomitéen 
og den øvrige kapitalforvaltning har udført i 2016. 

I slutningen af april og i midten af juli reducerede  
investeringskomitéen eksponeringen over for aktierne, 
idet det kortsigtede potentiale ansås for at være begræn-
set i forhold til den dengang aktuelle prisfastsættelse  
på aktier. Samtidig lurede der flere risici i horisonten i 
form af brexit-afstemningen og den fortsat moderate 
vækst i den globale økonomi. Efter den overraskende  

aktiekursstigning på bagkanten af Storbritanniens  
udmeldelse af EU reducerede investeringskomitéen 
yder ligere aktieeksponeringen med 10 procentpoint i  
de blandede porteføljer og i Formuepleje LimiTTellus. 

Reduktionen af aktieeksponeringen viste sig at være 
en rigtig beslutning, da det gav komitéen et råderum til 
at kunne øge eksponeringen på et tidspunkt, hvor akti-
erne enten vurdereres til at være mere attraktivt pris-
fastsat, eller hvis irrationelle kortsigtede grunde gav et 
aktiedyk, der kunne udnyttes.

Netop den sidste hændelse indtraf på valgnatten i  
forbindelse med det amerikanske præsidentvalg, hvor  
investeringskomitéen eksekverede sin strategi og på 
vegne af investorerne tog en kortsigtet position i ameri-
kanske aktier på cirka 900 millioner kroner. På et døgn 
gav denne isolerede investering et ekstraordinært afkast 
på 6 procent. En uges tid senere gennemførte investe-
ringskomitéen en generel forøgelse af aktieeksponerin-
gen på cirka 10 procentpoint som følge af en forventning 
om fortsatte aktiekursstigninger båret frem af, at præsi-
dent Trump annoncerede massive investeringer i veje, 
broer, hospitaler, lufthavne samt skattelettelser til bor-
gere og virksomheder. Denne øgede aktieeksponering er 
dog af mere taktisk karakter og kan hurtigt ændres, hvis 
den positive ”Trump-stemning” køler af, eller der opstår 
nye mulig heder for yderligere forøgelser.

2017 bliver et godt aktieår
I artiklen med investeringskomitéens 10 bud for 2017 
fremgår det, at Formuepleje forventer, at 2017 bliver et 
godt aktieår båret frem af vækst i USA, højere ameri-
kansk rente, inflation og dollarkurs. Kommer den ameri-
kanske forbruger for alvor i godt humør og begynder at 
forbruge samtidig med, at vi ser lønningerne stige, så er 
retningen sat for et godt aktieår. 
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Her ved udgangen af 2016 har det globale aktiemarked  
opnået et afkast på 9,2 procent målt i dollar, hvilket lander 
i den øvre ende af Formueplejes afkastforventninger på 
5-10 procent målt i dollar for globale aktier det seneste år. 
Inklusive valutaeffekterne lander markedsafkastet på 11,3 
procent, hvilket er højere end det rea liserede afkast fra 
Formueplejefondenes aktivt forvaltede globale aktieporte-
følje, der har leveret et afkast på 10,6 procent målt i danske 
kroner efter omkostninger (pr. 13. december 2016). 

Temaerne, som sidste år fremhævedes som væsentlige 
for afkastpotentialet i 2016, var fortsættelsen af det 
driftsmæssige opsving båret af stigende omsætning kom-
bineret med en fortsat risikonormalisering i aktier. Derud-
over var fokus på inflation, centralbanker og de globale 
valutabevægelser elementer, som også i høj grad har haft 
indflydelse på årets udvikling i det globale aktiemarked. 
2017 vil i vid udstrækning være præget af de samme  

temaer som i 2016, blandt andet fordi de indbyrdes øko-
nomiske forhold mellem regionerne ikke har ændret sig 
væsentligt, men dog generelt har oplevet fremgang. Et af 
de vigtigste nye temaer i 2017 vil være den amerikanske 
finanspolitik og dennes potentielle effekt på både ameri-
kansk økonomi og forventningerne til afkastet for det  
globale aktiemarked. 

Det driftsmæssige opsving fortsætter
Tesen omkring det driftsmæssige opsving, hvor omsæt-
ning og den generelle efterspørgsel i samfundet trækker 
indtjeningen, har gennem en årrække dannet og danner 
stadig fundamentet for Formueplejes grundlægende  
aktiestrategi. Verdens centralbanker har sammen med 
den amerikanske haft en betydelig effekt på investorer-
nes vilje til at prisfastsætte aktier dyrere. Det vil sige,  
at i perioden 2012 til udgangen af 2014, hvor den  

Af Otto Friedrichsen, aktiestrateg, Formuepleje // otto.friedrichsen@formuepleje.dk // Twitter: @O2friedrichsen

Over de seneste år har det overordnede strategiske aktiesyn haft fokus på det  
igangværende globale regimeskifte fra pengepolitiske stimuli mod et opsving båret 
af øget efterspørgsel og dermed omsætningsvækst. Denne udvikling vil i 2017 blive 
understøttet af forventede stimuli fra den ekspansive finanspolitik fra især USA.

AKTIESTRATEGI 2017:  
Finanspolitikken melder  
sin ankomst 

AFKAST 2016 (FORVENTNINGER 5-10% MÅLT I USD)
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amerikanske centralbank påbegyndte og gennemførte stimuliprogram-
merne, er prissætningen på blandt andet amerikanske aktier steget betyde-
ligt. Siden efteråret 2014, hvor den amerikanske centralbank afviklede sit 
seneste opkøbsprogram, har viljen til at prisfastsætte amerikanske aktier 
højere været begrænset. Som perioden også viser, betyder det dog ikke, at 
potentialet for afkast er forsvundet, men blot at afkastkilden nu primært 
beror på selskabernes realiserede indtjeningsgenerering, og at det primære 
indtjeningspotentiale fortsat vil stamme fra virksomhedernes evne til at 
profitere af den økonomiske vækst. 

Mange har siden slutningen af 2015 og gennem 2016 argumenteret for, 
at der skulle være indtjeningsrecession i USA. Det vil sige en situation, hvor 
de amerikanske selskaber samlet set oplever tilbagegang i indtjeningen. 
Formuepleje deler ikke denne opfattelse. En væsentlig årsag til den sam-
lede negative indtjeningsvækst skyldes olieprisudviklingen i samme peri-
ode, og ser vi bort fra energisektoren i den samlede amerikanske indtje-
ningsudvikling, viser der sig et anderledes og mere positivt billede. 

De underliggende sektorer – specielt Finans, IT og Forbrug – der er  
eksponeret mod det amerikanske driftsmæssige opsving, viser en  
ganske robust udvikling. Forbrugerne viser altså stigende tillid og lyst til  
at forbruge, hvilket genererer gradvist stigende omsætning. Da virksom-
hederne efter finanskrisen har trimmet og effektiviseret, aflejrer en stor  
del af denne omsætningsfremgang sig nu på bundlinjen.

Fremadrettet må vi endvidere forvente, at den modvind, som energi-
sektoren tidligere har medvirket til, vil vende sig til medvind, idet olie-
priserne set på årsbasis vil ligge højere. Men ligesom vi ikke var enige i  
betragtningerne omkring indtjeningsrecession, skal man som investor  
selvfølgelig også bevare fokus, hvis talen i foråret begynder at omhandle  
et indtjeningsboom – specielt hvis det mod vores forventning alene trækkes 
af den positive oliepriseffekt.

Den amerikanske finanspolitik melder sin ankomst
Udviklingen i aktier og andre aktiver har i sidste del af 2016 i høj grad  
været præget af det amerikanske præsidentvalg. De finansielle markeder 
har oven på valget af Donald Trump som næste amerikanske præsident og 
det republikanske flertal i Kongressen fokuseret på specielt de positive  
bidrag, en ændring af den amerikanske politik (herunder finanspolitikken) 
kan medføre. 

Verdens centralbanker har gentagne gange i 2016 pointeret nødvendig-
heden i en politisk indsats gennem finanspolitiske lempelser, netop for at 
aflaste de pengepolitiske tiltag, som centralbankerne gennem en årrække 
har stået for. Dén politiske indsats ser ud til at komme nu. 

Donald Trump har i sin kampagne bebudet intentioner om at øge inve-
steringerne i infrastruktur, sænke skatten til private og virksomheder,  
motivere amerikanske selskaber i at hjemtage oversøisk ind tjening samt 
begrænse en del af den aktuelle regulering af de amerikanske virksomhe-
der. Alt sammen noget, der isoleret set kan bidrage til at forbedre ramme-
betingelserne for amerikansk økonomi og derved også for de amerikanske 
selskaber. 

Markedsforventningerne om fremtidige amerikanske finanspolitiske 
lempelser har fået aktierne til at stige sammen med dollaren og amerikan-
ske renter. Inden for aktiemarkederne er stabile sektorer som Stabilt For-
brug, Forsynings- og Teleselskaber blevet solgt ud af investorerne til fordel 
for mere cyklisk orienterede sektorer, der forventes at profitere af de frem-
tidige effekter af en lempeligere amerikansk finanspolitik. Sektorerne, som 
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har nydt godt af denne udvikling, er specielt den ameri-
kanske finanssektor, hvor bankerne profiterer af højere 
renter samt det faktum, at lange amerikanske renter er 
steget kraftigere end korte renter samt Industri- og IT-
sektorerne. Som aktieinvestor skal man dog være op-
mærksom på, at der også er forhold, der vil kunne 
trække modsat og være direkte negativt for den vækst, 
som forventes i USA. Det gælder for eksempel restriktio-
ner på frihandel (specielt mellem USA, Mexico og Kina), 
begrænsninger på immigrationen og dermed restriktio-
ner på arbejdskraften i USA. 

Dertil kommer de afledte effekter. Det vil sige de infla-
tionære effekter som følge af de forventede finanspoli-
tiske tiltag samt de pengepolitiske reaktioner, der måtte 
komme i kølvandet på disse. Husk, at de forventede  
finanspolitiske lempelser tilføres en amerikansk øko-
nomi, der i øjeblikket opererer tæt på fuld beskæftigelse, 
hvorfor inflationseffekterne hurtigt kan blive en realitet 
og kræve handling fra den amerikanske centralbank i 
form af højere renter. Formueplejes overordnede holdning 
er dog, at den amerikanske centralbank vil være afven-
tende og tillade en højere grad af inflation – også i per-
spektivet af hvor amerikansk økonomi har befundet sig. 

To overordnede forhold er afgørende for aktier 
I forventningen til de finanspolitiske lempelser i USA er 
der bred enighed om, at specielt lavere skat vil være en 
vigtig bidragsyder i forhold til en eventuel amerikansk 
vækstacceleration. Udfordringen er dog, at tiltagene  
over tid vil være inflationære og derigennem vil medføre 
højere renter. Det, man som aktieinvestor skal forholde 
sig til, kan koges ned til et forhold mellem to ting:

1)  I hvilket omfang vil forbedrede rammebetingelser for 
amerikansk økonomi og virksomheder resultere i øko-
nomisk vækst og dermed, indtjeningsfremgang i virk-
somhederne? Jo højere indtjening i virksomhederne 
desto højere afkast (alt andet lige), idet aktiekurser 
over tid trækkes af indtjening.

2)  Diskonteringseffekten. De forventede højere renter 
betyder, at den forventede fremtidige indtjening aktie-
teknisk får en relativt lavere nutidsværdi. Det betyder, 
at væksten i indtjeningen skal overstige effekten af de 
højere renter for, at det får en positiv indflydelse på 
aktieafkastet. Højere renter/diskonteringsfaktor  
betyder derfor, at indtjeningen fremadrettet skal stige 
kraftigere for at kunne kompensere investor i dag. 
Men renten er i udgangspunktet lav, hvorfor der vil 
være plads til mindre stigninger i diskonteringsrenten 
uden de helt store effekter.

Det er med andre ord en brøk, hvor indtjeningen står i tæl-
leren, og diskonteringseffekten står i nævneren. Forventer 
man netto en forøgelse af forholdet mellem indtjeningen 
og diskonteringsfaktoren, skal man overvægte aktier. 

Formuepleje vurderer, at det potentielle finanspoliti-
ske boost vil medføre en positiv udvikling i forholdet 
mellem virksomhedernes indtjening og diskonterings-
faktoren (renten). Over tid vil diskonteringsfaktoren dog 
stige i takt med stigende amerikanske renter. Derfor  
forventer Formuepleje over de kommende kvartaler en 
positiv udvikling i forholdet til gavn for aktiemarkedet i 
relation til den forventede ekspansion i den amerikanske 
finanspolitik. 
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Donald Trump – grim ælling eller  
kejser uden klæder?
Siden det amerikanske præsidentvalg har markederne i 
høj grad fokuseret på de positive aspekter i Donald 
Trumps forventede finanspolitik. Givet markedsforvent-
ningerne kombineret med den aktuelle værdiansættelse 
af amerikanske aktier, overskudsgrader i rekordniveauer 
og massive aktietilbagekøb, der stimulerer væksten i ind-
tjeningen pr. aktie, er der en reel risiko for, at eventyret 
omkring Trumps finanspolitik kan ende enten som H.C. 
Andersens eventyr om kejserens nye klæder eller som hi-
storien om den grimme ælling, der blev til en smuk svane.

Derfor har Formuepleje øget eksponeringen over for 
amerikanske aktier gennem et finansielt instrument, der 
hedder en call option. Call optionen er en mulighed for at 
købe amerikanske aktier i fremtiden på et på forhånd  
aftalt kursniveau. Denne mulighed koster naturligvis en 
præmie, men præmien er meget begrænset, og fordelen i 
forhold til investering direkte i amerikanske aktier er, at 
tabsrisikoen ved kursfald er begrænset til præmien. Kort 
fortalt har aktieporteføljen en højere eksponering mod 
amerikanske aktier, hvis Trump leverer på sine løfter, og 
amerikanske aktier stiger, og den grimme ælling bliver til 
en smuk svane. Men det kan imidlertid også vise sig, at 
kejseren ingen klæder har på, og Donald Trump ikke for-
mår at efterleve markedets forventninger og aktierne 
som resultat heraf falder tilbage. I så fald er det kun den 
begrænsede præmie, der kan tabes. 

Derudover er vægten af europæiske aktier øget, idet 
en højere forventet amerikansk vækst og en stærkere 
dollar/svagere euro vil være understøttende for de euro-
pæiske virksomheders indtjening og dermed et relativt 
højere afkastpotentiale. Den relativt lavere prissætning 
af de europæiske aktier er endvidere et argument for 
også at søge aktieafkast uden for USA i 2017.

Risikonormalisering i aktiemarkedet fortsætter
Den målbare ændring i risikobilledet er ved flere lejlig-
heder blevet beskrevet for specielt amerikanske aktier 
siden efteråret 2014, hvor den amerikanske centralbank 
afsluttede sit seneste stimuliprogram. Udviklingen vil i 
2017 fortsætte, og aktiemarkedet vil opleve en større 
grad af udsving, som vi så i 2016, sammenlignet med  
perioden 2012-2015. Det vigtigste er at gøre sig klart, at 
det er et udtryk for, at aktierisikoen er på vej mod det 
normale. Det er med andre ord ganske normalt, at aktie-
markedet har større udsving end for eksempel obligati-
onsmarkedet, hvilket også er årsagen til, at man som  
aktieinvestor får en risikopræmie. 

Enkeltstående politiske begivenheder som brexit og 
det amerikanske præsidentvalg tiltrak sig stor opmærk-
somhed i 2016. I 2017 er fokus rettet mod de forskellige 
valg i Europa, hvor specielt Frankrig og Tyskland vil  
være i centrum og i perioder få indflydelse på opfattelsen 

af aktier og det forventede afkastpotentiale. Som det  
seneste valg i Italien har vist, er den politiske risiko i vid  
udstrækning anerkendt af aktiemarkedet, om end følgeef-
fekterne af en række politiske valg vil kunne få indflydelse 
på aktierne, herunder specielt de europæiske banker. 

Niveauforskelle i den globale økonomi og dermed 
også centralbankernes indflydelse uden for deres hjem-
lande vil fortsat kræve opmærksomhed. Her vil udviklin-
gen i den kinesiske gæld og valuta samt forholdet mel-
lem den amerikanske dollar og Emerging Markets være 
et område, der igen kan skabe volatilitet på aktiemarke-
derne. Ovenstående stiller krav om en balanceret tilgang 
til aktier, hvor afkastpotentialet kontinuerligt skal  
sammenholdes med risikoen. Formuepleje har i 2016 
haft succes med væsentlige justeringer i aktieandelen  
– denne aktivitet vil fortsætte i 2017.

Globale aktieafkastforventninger  
på niveau med 2016
Mange af temaerne fra 2016 vil som sagt gå igen i 2017. 
Regimeskiftet fortsætter med fokus på inflation og cen-
tralbankpolitik kombineret med en fortsættelse af den 
risikonormalisering i aktier, der har været i gang siden 
efteråret 2014. 

Trump og den ekspansive amerikanske finanspolitik 
er det nye tema i forhold til afkastet for aktier i 2017.  
Vi forventer en positiv økonomisk og indtjeningsmæssig 
effekt og på længere sigt en modvind fra stigende ameri-
kanske renter. I relation til de fundamentale forhold  
(inklusive mål for værdiansættelsen) synes afkastpoten-
tialet højere uden for USA, herunder blandt andet 
Europa. Afgørende for, at europæiske aktier til fulde kan 
udnytte den amerikanske vækst og valutamedvind, er 
dog, at den finansielle sektor i Europa oplever en stabi-
litet i forhold til både kapitalgrundlag og regulering. 
Mange af disse udfordringer er allerede inddiskonteret  
i prisfastsættelsen, og det er også årsagen til, at Formue-
pleje har købt aktier i Europa og øget eksponeringen over 
for aktiekursstigninger i USA gennem optionsmarkedet. 

Det driftsmæssige opsving er intakt og ventes i 2017 at 
fortsætte – potentielt boostet af merindfrielse af forvent-
ningerne til den amerikanske finanspolitik. De fundamen-
tale forhold (herunder også reflationen af aktiver) taler 
for en bevægelse fra obligationer mod aktier. Risikonor-
maliseringen er dog et afgørende element, ligesom i 2016. 

Med indtjeningen som den primære drivkraft i det 
driftsmæssige opsving anført af USA samt fortsatte sti-
mulieffekter i de øvrige primære økonomier forventer 
Formuepleje, at det globale aktieafkastpotentiale i 2017 
vil ligge på over 15 procent målt i danske kroner. Det 
samlede forventede aktieafkast udgøres af en stigning i 
den amerkanske dollar på cirka 6 procent og en aktie-
kursstigning målt i dollar for globale aktier på op imod 
10 procent. 
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CLAUS HOMMELHOFF
Indtil Claus Hommelhoff fyldte 50, var tiden gået med  
at uddanne sig, skabe en familie og etablere en karriere  
i investeringsbranchen. Men da han mistede sin kone  
gennem 24 år, var tabet så stort, at verden aldrig blev 
den samme igen.

Fra at have brugt al sin tid på  
Formuepleje, sine børn og en basket-
ballkamp i ny og næ begyndte han  
at sige ”ja, tak”. Han tog imod invita-
tioner, tilbud om bestyrelsesposter, 
forretningsideer og lyttede interes-
seret, når potentielle samarbejds-
partnere opsøgte ham med nye  
og anderledes projekt forslag. Kalen-
deren blev fyldt til bristepunktet, og 
et nyt liv begyndte at tage form.

Et øje for muligheder
”Når jeg involverer mig i noget, er det, fordi jeg tror på det 
– også selvom andre ikke gør. Sådan var det i høj grad med 
Formuepleje. Det var ikke nemt at slå igennem og blive  
accepteret som en anderledes kapitalforvalter i en meget 
traditionspræget branche med mange uskrevne regler og 
normer, men det er heller ikke altid en fordel at være som 
alle andre. Slet ikke hvis man har ambitioner om at opnå 
noget ekstraordinært,” siger Claus Hommelhoff.
Og netop det ekstraordinære er noget, Claus Hommelhoff 

har et særligt øje for, uanset om det gælder afkast, gode 
investeringer, byggeri eller sociale mærkesager.

Gennem tiden har han opnået det ekstraordinære ved  
at turde gå sine egne veje og involvere sig i projekter, 
selvom andre rystede på hovedet af de utraditionelle 

ideer, der ofte har brudt med nor-
merne og udfordret de stand arder,  
andre for længst har glemt at stille 
spørgsmålstegn ved.

Blandt andet derfor er Claus  
Hommelhoff i dag manden bag Dan-
marks største uafhængige kapital-
forvalter, som siden 1986 har sagt nej 
til at følge bankernes omkostnings-
modeller, og som i år har leveret nogle 
af branchens bedste afkast til sine  
investorer. 

Hans utraditionelle tankegang og evne til at se mulig-
heder, hvor andre ser begrænsninger, er også en af grun-
dene til, at Aarhus har fået en helt ny bydel, som har 
skabt liv, kreativitet og en unik skyline på Aarhus havn  
– selvom mange dødsdømte projektet, inden det over-
hovedet var gået i gang. 

Det er også derfor, at de små hoptimister, som man i 
dag kan finde i mange danske stuer, har fået en renæs-
sance, og det er grunden til, at man stadig kan købe 
smykker fra Pilgrim.

CLAUS HOMMELHOFF 60 ÅR

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

Efter at have viet mere end halvdelen af sit liv til andre menneskers penge, er 
stifter Claus Hommelhoff blevet synonym med Formuepleje og et hav af andre 
projekter i Aarhus og omegn.

ET HALVT LIV MED  
FORMUEPLEJE

”Når jeg involverer  
mig i noget, er det, 
fordi jeg tror på det  
– også selvom andre 

ikke gør.”
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Vigtigere end penge
Men selvom vækst og iværksætteri har fyldt meget i 
Claus Hommelhoff liv de seneste 30 år, er han også kendt 
for sin evne til at arbejde med mennesker. I Formuepleje 
har han altid trivedes bedst som kundemand, fordi den 
nære kontakt til investorerne og forståelsen for deres  
ønsker og bekymringer faktisk betyder noget for ham.

”Fra et afkastmæssigt perspektiv er der ingen tvivl 
om, hvordan man sammensætter den gode investering, 
men det er heller aldrig spildt at investere i andre men-
nesker. Det har man jo nærmest pligt til, og det behøver 
heller ikke altid gå op i penge, selvom jeg faktisk mener, 
at nære relationer også har stor værdi fra et forretnings-
mæssigt perspektiv,” siger han.  

Den store interesse for mennesker er netop også  
en af grundene til, at Claus Hommelhoff har enga- 
geret sig i en række mærkesager som blandt andet  

Børne lungefonden, der arbejder for at forebygge og  
behandle lungesygdomme hos børn, Mermaid Projektet, 
der kæmper for at reducere dødeligheden for gynækolo-
gisk kræft, Bryd Tavsheden, der arbejder med forebyg-
gelse af familie- og kærestevold, og Rethink Human 
Being, der gentænker bæredygtige løsninger med ud-
gangspunkt i menneskelig udvikling.

”Uanset hvor man gerne vil gøre en forskel, skal man 
forberede sig på, at det bliver et langt, sejt træk. Det kan 
være svært at trænge igennem de rigtige steder, men 
bare fordi man møder en smule – og i nogle tilfælde  
meget – modstand, betyder det ikke, at man skal give op. 
Tværtimod betyder det, at man skal arbejde hårdere. Det 
vil jeg blive ved med,” siger Claus Hommelhoff og tilføjer:

”Jeg har altid sagt, at jeg kan sove, når jeg bliver gam-
mel, og det er jeg altså ikke endnu. Heller ikke selvom  
jeg er fyldt 60.” 

 

CLAUS HOMMELHOFF
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SVAR: Hverken Penta eller Epikur inve-
sterer i virksomhedsobligationer. Det kunne 
fondene i princippet godt, men eftersom  
investorernes indskud i disse to fonde er 
fuldt allokeret til globale aktier, ønsker vi 
som en del af vores risikostyring ikke at  
investere i virksomhedsobligationer for 
lånte midler. Det er et vigtigt krav i vores 
styring af risikoen, at vi løbende kan sælge 
ud af aktiverne, hvis kurserne falder meget. 
Det vil typisk sige mere end 10 procent på 
kort tid. Det særlige med virksomhedsobli-
gationer er, at de i sådan en situation er  
noget sværere at sælge end for eksempel  
realkreditobligationer. Den likviditetsrisiko 
ønsker vi ikke at tage i Epikur og Penta.  
I fondene Optimum, Pareto og Safe har vi  
investeret en mindre del af formuen i virk-
somhedsobligationer. Det, mener vi, er  
fornuftigt for at skabe en veldiversificeret 

portefølje, og da hele investors indskud ikke 
er allokeret i aktier, har vi heller ikke de 
samme hensyn at tage til likviditetsrisikoen. 
Desuden ser vi et fornuftigt afkastpotentiale 
i virksomhedsobligationer det kommende 
år, som chefporteføljemanager Klaus  
Blaabjerg jo fortalte om på Formuepleje-
dagene. Ønsker du at supplere din investe-
ring i Penta med virksomhedsobligationer, 
kan du for eksempel gøre det ved at sup-
plere din portefølje med Absalon Invest  
Global High Yield og/eller EM virksomheds-
obligationer. Kontakt mig gerne via Formue-
plejes app for individuel rådgivning.

Senior formuerådgiver 
Anders Kristiansen 

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 02.03.2017.

SPØRG FORMUEPLEJE

Kan Formuepleje give mig et samlet 
overblik over min formue? Sagen er 
den, at jeg har en stor formue, men 
mange forskellige investeringer og en 
sidegesjæft med at avle heste. Kan 
Formuepleje afdække min risiko hele 
vejen rundt? S.J. Holbæk 

SVAR: Det korte svar er ja. Formuepleje 
har et stærkt værktøj, som vi kalder 
Formueanalysen, hvor vi netop kan skabe 
et samlet overblik over hele din formue. 
Vi kan på et møde detaljeret gennemgå 
alle dine aktiviteter og afdække den  
risiko, du har, i forhold til din forventede 
indtjening på langt sigt. Det er min pro-
fessionelle holdning, at en så risikabel 
forretning som hesteavl kræver, at man 
er forsigtig med investering med andre 
dele af formuen for at kunne bevare  
formuen på længere sigt og dermed  
have det liv, man ønsker. Den balance er 
Formuepleje ekspert i at kunne afdække 
og håndtere.

Senior 
formuerådgiver 
Mette Holmgaard

Virksomhedsobligationer i Penta?
Jeg har lige været til jeres Formueplejedag i Aarhus, hvor jeg med interesse lyttede til 
det, I sagde om virksomhedsobligationer. Jeg har investeret i Penta, men jeg kan se 
på jeres hjemmeside, at Penta ikke investerer i virksomhedsobligationer. Hvorfor nu 
det, når afkastet ser så godt ud? N.P., Aarhus

Kan I give mig  
fuldt overblik?

Brevkasseredaktør: kommunikationschef Søren Verup
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SVAR: Ja – det kan du. Hvis du har sparet 
mindst 100.000 kroner op hos Danica, og 
hvis du indbetaler mindst 100.000 kroner om 
året, kan du vælge det, der hedder Danica  
Select. Dermed får du mulighed for at inve-
stere i mere end 15.000 danske og udenland-
ske værdipapirer herunder også alle Formue-
plejes og Absalon Invests fonde. Vær dog  
opmærksom på den såkaldte ’20 procent’- 
regel, der betyder, at du maksimalt på inve-
steringstidspunktet må investere 20 procent 
af ordningens værdi i én aktie eller i én inve-
steringsfond som for eksempel Penta eller 
Safe - dog altid op til opfyldningsfradraget på 
49.300 kroner (2017).

Senior formuerådgiver 
Søren Nielsen

Investering af pensionsmidler
Kan jeg investere i Formueplejefonde  
via min arbejdsgiverpensionsordning  
hos Danica? K.P. Søborg

I hvilken grad tager Formuepleje 
hensyn til, at investeringerne i  
aktier sker i bæredygtige virksom-
heder, der har fokus på miljøet og 
de aktuelle klimaforandringer?  
T.D. Odense

SVAR: Formueplejekoncernen  
følger FN’s principper for ansvarlig 
investering, UN PRI. Det betyder i 
praksis, at vi undersøger sociale, 
miljømæssige og ledelsesmæssige 
forhold i de selskaber, vi investerer i. 
Formueplejes globale aktieporte-
føljer, der indgår helt eller delvist i 
fondene Formuepleje Optimum,  
Pareto, Safe, Epikur, Penta, LimiT-
Tellus, Globale Aktier samt Absalon  
Invests fire PensionPlanner-fonde, 
er underlagt Norges Banks (Den 
Norske Oliefonds) eksklusionsliste. 
Denne liste indeholder en lang 
række virksomheder, som boykottes 
investeringsmæssigt på grund af for 
meget forurening eller våbenpro-
duktion. 

Desuden indgår ESG-selskabspro-
filen (ESG er en forkortelse for Env-
ironmental, Social and Governance) i 
den egentlige aktieanalyse med det 
formål at optimere ESG-aftrykket i 
aktieporteføljerne. Her tages der ud-
gangspunkt i regelsættet: MSCI ESG. 

Senior  
formuerådgiver  
Henrik Iwersen

Bæredygtige  
aktier?

SVAR: Som det fremgår af vores 10 bud 
for 2017, som du kan læse om i begyndel-
sen af magasinet, så forventer investerings-
komitéen, at renterne på 10-årige danske 
statsobligationer stiger til 1 procent i 2017, 
mens komitéen forventer, at renten på obli-
gationer med kort løbetid, det vil sige op til 
cirka 3-4 år, forbliver lav.

Rentestigninger giver normalt kurstab 
for obligationsinvestorer, men Formueple-
jes obligationsinvesteringer er tilrettelagt 
på en måde, så vi fortsat kan låne til lavere 
renter end vi kan investere til, hvilket  
skaber positivt afkast.

Samtidig er obligationsporteføljerne  
i de store blandede fonde og Formuepleje 
Fokus beskyttet over for disse forventede 
moderate rentestigninger for de langt- 

løbende obligationer. De rammer, som  
investeringskomitéen har lagt for obliga-
tionsforvaltningen, indebærer en klar  
forventning om positivt obligationsafkast 
ved udgangen af 2017.

Kundechef 
Helle Snedker

Jeg kan læse i aviserne, at flere økonomer forventer faldende obligationskurser i 
2017. Hvordan vil Formuepleje tjene penge på obligationsinvesteringer i 2017? 
B.P. Horsens

Positivt obligationsafkast i 2017?

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 02.03.2017.



Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Det er ganske usædvanligt at investere i en kombineret bedemands- og  
begravelsespladsforretning, men som aktionær i det store amerikanske  
Service Corp, International er det tale om en meget attraktiv langsigtet  
investering i en ikke-konjunkturfølsom branche.

Bag det anonyme navn på selskabet Service Corp.  
International (SCI) finder vi et selskab i en usædvanlig  
branche, der er afgørende forskellig fra andre brancher  
– bedemandsbranchen. Det betyder, at aktien investe-
ringsmæssigt bidrager til Formueplejes globale aktiepor-
tefølje ved både at levere attraktivt langsigtet afkast og 
unik risikospredning.

Omsætning på 3 milliarder dollar
Vi skal alle ud på den sidste rejse på et tidspunkt, og det 
er netop det, SCI er topspecialister i. Deres forretning 
hviler solidt på to store forretningsområder, der årligt 
genererer en omsætning på cirka 3 milliarder dollar. 

Det ene ben er selve bedemandsforretningen, hvor 
1.535 centre over hele USA tilbyder den fulde pakke af 
services over for alle religioner og kan imødekomme  
alskens individuelle ønsker. Det andet store forretnings-
område er ejerskab, drift og vedligeholdelse af 469  

begravelsesparker. Der tjenes flest penge på bedemands-
delen, omtrent 1,9 milliarder dollar om året, men det er 
inden for begravelsespladserne, at bruttoindtjeningen  
er størst, nemlig 26 procent mod 21 procent for bede-
mandsservicen. Det er også begravelsespladserne, der 
har den største forventede fremtidige vækst på 5 procent 
mod 3,5 procent for bedemandsdelen.

Service er i højsædet
Senior analytiker Per la Cour fra Formueplejes kapital-
forvalter inden for globale aktier, AllianceBernstein, har 
besøgt selskabet i Houston, og han lægger stor vægt på 
selskabets høje forretningsmoral og etiske standard.

”Det er virkelig meget rare og sympatiske mennesker, 
jeg har mødt – både blandt topledelsen og ude i bede-
mandscentrene og på begravelsespladserne. De lægger 
enorm vægt på god service og på at give de pårørende 
den bedst mulige service på et tidspunkt i deres liv, hvor 

AKTIEPORTRÆT

Langsigtet investering 
i amerikansk  
bedemandsforretning

Per la Cour 
Senior Research Analyst, AllianceBernstein
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alt bare skal klappe og være både ærefuldt og respekt-
fuldt. De ved, at har kunderne fået en god service, så  
virker de som ambassadører og kommer således igen. 
SCI ved, at det netop er dette lange, seje og vedholdende 
træk med at styrke og bevare deres kunderelationer, der 
er hele grundlaget for deres forretning,” siger han.

Bedemandsforretningen
SCI har udviklet og forfinet bedemandsforretningen til  
et meget højt og yderst professionelt niveau. De har cirka 
24.000 ansatte, som er særligt uddannede inden for de 
mange forskellige opgaver. Overordet set, så består bede-
mandsdelen af dels selve leveringen af begravelsesydel-
serne, dels af bestillinger på fremtidige begravelser.  
Investeringsmæssigt er netop forudbestillingerne  
vigtige, fordi den store fyldte ordrebog giver forudsige-
lighed i forhold til den fremtidige indtjening.

”SCI oplever ofte, at når en pårørende til en afdød har 
oplevet besværet og alle de beslutninger, der skal tages 
på et stresset tidspunkt, vælger mange efterfølgende at 
bestille deres egen begravelse, så deres pårørende ikke 
selv skal opleve al den stress og økonomiske belastning. 
Det betyder, at SCI årligt sælger fremtidige begravelser 
for cirka 800 millioner dollar til cirka 174.000 kunder. 
Disse kunder kan beslutte alle detaljer i deres egen  
begravelse og betale på forhånd til en fast pris. Som  
aktionær er denne del af forretningen interessant,”  
siger Per La Cour. 

De 2,8 millioner forudbetalte begravelser til fast pris 
betyder, at hvis SCI kan skabe et investeringsafkast, der 
på langt sigt er højere end inflationen, kan selskabet 
tjene penge til aktionærerne. Den gennemsnitlige løbetid 
for disse forudbetalinger er cirka 14 år. Det betyder, at 
SCI kan investere de i alt cirka 7 milliarder dollar i en 
blandet portefølje af likvide obligationer og aktier og der-
med få en ekstra indtjening i form af investeringsafkastet.

Begravelsespladsforretningen
Lovgivningen betyder, at der i USA ikke længere kan  
sælges jord til begravelsespladser. Det lægger et låg over 
udbuddet, men det er faktisk en fordel for SCI. Aktuelt 
har de jord nok til de næste 100 år. Dertil kommer, at  
kapacitetsudnyttelsen på deres nuværende 469 aktive 
begravelsespladser løbende optimeres. 

I USA er det sådan, at når man køber en begravelses-
plads, så køber man jorden for evigt. En del af pengene 
ved salget indgår i en lovreguleret fond, der sørger for,  
at der i al evighed er penge nok til at vedligeholde begra-
velsespladsen. SCI har ingen økonomisk interesse i at 

drive fuldt udnyttede begravelsespladser, hvorfor de 
overdrager dem kvit og frit med vedligeholdelsesfond  
til de lokale myndigheder, der så overtager arbejdet med 
at slå græs, rydde sne og holde veje og stier i god stand. 
De 469 begravelsespladser udvikles og forbedres  
løbende, og der anlægges flotte parker med søer, stier  
og veje i naturskønne omgivelser. Medarbejderne, der 
sælger begravelsespladserne, fungerer som en slags 
ejendomsmæglere, idet de sælger de små jordlodder til 
forskellige priser afhængigt af, hvor attraktivt de ligger 
på området.

”Har man købt et gravsted til familien, og den måske 
flytter til en anden by, eller ens familie eller livssituation 
ændrer sig, så kan man sælge pladsen tilbage til SCI. Og 
det er noget af det, jeg synes er så sympatisk ved SCI. De 
er 100 procent bundreelle, og de gør alt, hvad de kan, for 
at lave aftaler, der opleves som fordele for kunderne. Ikke 
noget med at binde folk på lange aftaler eller kræve afbe-
stillingsgebyrer. Alle handler kan ophæves uden ulemper 
for kunderne. De ved godt, de sælger følelser, og det har 
de meget stor respekt og forståelse for,” siger Per La 
Cour.

SCI som investering
Formueplejes investorer har gennem investeringerne i 
de blandede porteføljer samt via LimiTTellus og Globale 
Aktier en stor porteføljevægt i SCI. Investeringsmæssigt 
er SCI en meget langsigtet og solid investering med et 
forventet afkast på mellem 8 og 12 procent årligt. 

Selskabet udbetaler højt udbytte og køber egne aktier 
tilbage. Det giver en årlig nettoudbetaling til aktionæ-
rerne på cirka 5-6 procent. Aktien har en P/E-værdi på 
cirka 20, hvilket er i den dyre ende, men SCI har et meget 
stort frit ”cash flow”, der er meget højere end deres regn-
skabsmæssige indtjening, og selskabet drives topprofes-
sionelt. Det er dominerende på markedet med en mar-
kedsandel inden for bedemandsforretningen på cirka  
13 procent og 27 procent inden for begravelsespladser. 
SCI opkøber løbende små bedemandsforretninger over 
hele USA. 

Investeringen i SCI skal ses i det langsigtede perspek-
tiv, at den amerikanske befolkning over de kommende  
20 år får en stigende overvægt af gamle mennesker. SCI 
er dermed en lidt kedelig, men solid langsigtet investe-
ring i en branche, der ikke er ret følsom over for skift i 
konjunkturerne. 
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Bemærk: Der er ikke tale om en anbefaling til køb eller salg af aktien  
og/eller investeringsløsninger udbudt af Formuepleje. 



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

De 10 største aktieposter

Dover Corporation er en amerikansk 
producent af specialiserede industri-

elle 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 med over 
26.000 ansatte.

S&P Global Inc., tidligere McGraw 
Hill, har hovedsæde i New York 

City og beskæftiger sig primært med finansiel informa-
tion og analyser. Selskabet er blandt andet ejer af Stan-
dard & 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 dollar.

Anthem Inc. (tidligere WellPoint 
Inc.) er et amerikansk sundheds-

forsikringsselskab stiftet i 1940’erne med hovedsæde  
i Indianapolis, Indiana. Selskabet er et af de største  
forsikringsselskaber i USA med over 37.000 ansatte og  
omsatte i 2015 for 79,2 milliarder dollar.

Service Corporation International (SCI) er et 
amerikansk selskab, som leverer service i  
forbindelse med begravelser. Selskabet har 

hovedsæde i Neartown i Houston Texas, og arbejder med 
469 kirkegårde fordelt på 43 stater, 8 canadiske provinser 
samt Puerto Rico. SCI blev dannet i 1962 og omsatte  
i 2015 for cirka 3 milliarder dollar med cirka 24.000  
ansatte. 

KONE er en international ingeniør- 
og 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.

Jyske Bank er Dannmarks 
tredjestørste bank med  

hovedsæde i Silkeborg. Ud over Jyske Banks bankfor-
eninger i Danmark består koncernen af datterselskabet 
BRFkredit, leasingselskabet Jyske Finans samt en datter-
bank i Gibraltar. Banken blev grundlagt i 1967 og har i 
dag næsten 4.000 ansatte. I 2015 omsatte Jyske Bank  
for 3.204 millioner kroner.

AKTIEPOSTER
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*  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.

Gilead Sciences er et ameri-
kansk biotekselskab, der udvik-

ler og producerer terapeutiske lægemidler. Virksomhe-
den blev oprettet i 1987 og fokuserede oprindeligt på 
virusbekæmpelse af blandt andet HIV, hepatitis B, hepa-
titis C og influenza. I 2006 købte de dog to selskaber for 
at komme ind på markedet for bekæmpelse af lungesyg-
domme. Gilead har hovedsæde i Californien og opererer 
i USA, EU og Australien. I 2015 havde Gilead en omsæt-
ning på 32,6 milliarder dollar og cirka 7.900 ansatte.

SAP SE er det største europæiske soft-
warefirma og det fjerdestørste i verden 
efter Microsoft, IBM og Oracle regnet 

efter omsætning. Firmaet har hovedsæde i Walldorf, 
Tyskland. SAP blev grundlagt i 1972 under navnet  
Systemanalyse und Programmentwicklung (SAP) af  
fem tidligere IBM-medarbejdere. Akronymet fik senere 
en anden betydning da navnet på virksomheden blev 
ændret til Systeme, Anwendungen und Produkte in der 
Datenverarbeitung og har siden 2005 haft det officielle 
navn SAP AG, men skiftede til SAP SE i 2014. Produkt-
området omfatter en bred vifte af planlægnings- og øko-
nomiprogrammer og omsatte for næsten 21 milliarder 
euro i 2015 med tæt på 77.000 ansatte.
 

United Health Group er et af USA’s 
mest diversificerede sundhedsser-
vice selskaber. Selskabet er en Ma-

naged Care Organisation, som er en bred betegnelse for 
teknikker, der har til formål at reducere medlemmernes 
sundhedsomkostninger og forbedre kvaliteten af sund-
hedsservicen. Selskabet blev stiftet i 1977 og servicerer 
cirka 70 millioner medlemmer. I 2015 omsatte selskabet 
for cirka 157 milliarder dollar med 200.000 ansatte.
 

Microsoft er et IT-firma med ho-
vedsæde tæt ved Seattle i USA. 

Firmaet blev grundlagt af Bill Gates og Paul Allen tilbage 
i 1975. Microsoft udvikler og producerer computersoft-
ware såsom styresystemet Microsoft og Office-pakken, 
og forbrugerelektronik såsom spillekonsollen Xbox og 
tablets kaldet Microsoft Surface. Virksomheden er ver-
dens 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.  
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Formueplejes foreninger på tværs 
Oversigt over samtlige Formueplejes investerings- og kapitalforeninger, opgjort pr. 13. december 2016.

* 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.

ØVRIGE FORMUEPLEJEFORENINGER

Indre 
værdi

Udbytte
regnskabsåret

2015

Emision/
indløsningssats

i %

Løbende 
omkostninger  
i % p.a.***

Investeringsunivers og strategi

Formuepleje Forbrugsaktier 105,40 0,40 kr. 0,30/0,30 1,75 Globale aktier inden for stabilt og cyklisk forbrug

Formuepleje Globale Aktier 140,06 17,60 kr. 0,30/0,30 1,65 Global aktieportefølje

Formuepleje LimiTTellus 140,31 Akkumulerende 0,30/0,30 0,85
Global aktieportefølje med mulighed for risikostyring
10% resultathonorar**

Absalon Danske Aktier 105,59 28,20 kr. 0,30/0,30 1,65 Danske aktier

Absalon EM Virksomhedsobl. 107,62 1,00 kr. 0,65/0,65 1,21 Virksomhedsobl. udstedt af selskaber inden for Emerging Markets

Absalon Global High Yield 101,15 0,00 kr. 0,50/0,50 1,16 Globale virksomhedsobl. med lavere gns. rating end Investment Grade

Absalon Obligationer 103,04 0,10 kr. 0,25/0,25 0,57 Danske obligationer og globale virksomhedsobligationer

Absalon Rusland 116,77 0,00 kr. 1,00/1,00 2,87 Aktier inden for SNG-området, dog primært russiske

Absalon PensionPlanner Stabil 151,01 Akkumulerende 0,40/0,40 1,77 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

Absalon PensionPlanner Moderat 161,78 Akkumulerende 0,40/0,40 1,77 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

Absalon PensionPlanner Balance 185,45 Akkumulerende 0,50/0,50 1,61 Balanceret portefølje med ligelig fordeling af obligationer og aktier

Absalon PensionPlanner Vækst 217,92 Akkumulerende 0,50/0,50 1,82 Balanceret portefølje med overvægt af aktier i forhold til obligationer

KLASSISKE FORMUEPLEJEFORENINGER

Formuepleje 
Optimum

Formuepleje 
Pareto

Formuepleje 
Safe

Formuepleje 
Epikur

Formuepleje 
Penta

Formuepleje 
Merkur

Formuepleje 
Fokus

Afkastmål, 5 år 25% 50% 70% 85% 100% 50%
En langtløbende  

obligation

Risiko for maksimalt kurstab, 3 år* -5% -10% -15% -20% -25% -10% -

Investeringsunivers og strategi Lavrisikoportefølje Lavrisikoportefølje med anvendelse af tangentporteføljeteori
Korrelerer svagt 

med aktier  
og obligationer

Rentearbitrage

Typisk gearing 0 1 2 3 4 0 4

Eksponeringer i % af balance

Obligationer og kontanter 45% 55% 63% 71% 73% 100%

Virksomhedsobligationer 25% 10% 7% 0% 0% 0%

Markedsneutrale strategier 0% 3% 3% 3% 2%

Globale aktier, nettoeksponering 30% 32% 27% 26% 25% 0%

Eksponeringer i % af formue

Obligationer og kontanter 45% 109% 182% 261% 334% 492%

Virksomhedsobligationer 25% 20% 19% 0% 0% 0%

Markedsneutrale strategier 0% 6% 8% 10% 10%

Globale aktier, nettoeksponering 30% 62% 78% 97% 112% 0%

Omkostninger

Resultathonorar, når over HWM** 10% 10% 10% 10% 10% 15% 10%

Løbende omkostn. af formuen*** 0,78% 1,63% 1,96% 2,15% 2,35% 1,33% 1,86%

Emission/indløsningsats 0,30/0,30% 0,40/0,40% 0,60/0,60% 0,90/0,90% 1,00/1,00% 0,90/0,90% 0,60/0,60%

Indre værdi pr. den 13. dec. 2016 115,43 122,00 136,43 154,41 163,83 106,97 114,30

High Water Mark 109,81 114,73 125,97 143,72 180,42 111,86 113,51
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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  
hjemmeside.

Videnscenter
På formuepleje.dk har du i vores ”Videnscenter” mulig-
hed 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 omfat-
tende information om de i alt 19 børsnoterede investe-
ringsfonde, som Formuepleje udbyder. Du kan dels på 
tværs af alle fonde sammenligne afkast, rating, omkost-
ninger, 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 abonnen-
ter 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. 

Vær ajour på formuepleje.dk  
og i vores app
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FORMUEPLEJE A/S

Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup

Telefon 87 46 49 00, fax 87 46 49 01 

info@formuepleje.dk, formuepleje.dk

RÅDGIVNING OG FORMIDLING:UDGIVER:

FORMUEPLEJEFORENINGERNE

Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Telefon 87 46 49 00, fax 87 46 49 01 

info@formuepleje.dk, formuepleje.dk

FORMUE PLEJE   Foreningerne

Introduktion til Formuepleje

•  SÅDAN INVESTERER VI 
Formuepleje investerer efter den klassiske porte-
føljeteori, der anviser den investering, som giver det 
bedste afkast i forhold til risikoen. Gennem mere end  
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 udgangs punkt 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.

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

TID OG STED

AARHUS:  Tirsdag den 10. januar 2017 kl. 16.00
SILKEBORG: Tirsdag den 10. januar 2017 kl. 16.00
HELLERUP:  Tirsdag den 10. januar 2017 kl. 16.00
KØGE:  Fredag den 13. januar 2017 kl. 12.00
KØGE:  Tirsdag den 24. januar 2017 kl. 12.00
ODENSE:  Tirsdag den 24. januar 2017 kl. 16.00
AARHUS:  Fredag den 27. januar 2017 kl. 12.00
HELLERUP:  Fredag den 27. januar 2017 kl. 12.00
KØGE:  Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 16.00
AARHUS:  Fredag den 24. februar 2017 kl. 12.00
HELLERUP:  Fredag den 24. februar 2017 kl. 12.00
KØGE:  Fredag den 10. marts 2017 kl. 12.00
AARHUS:  Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 16.00
HELLERUP:  Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 16.00
HERNING:  Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 16.00
KØGE:  Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 16.00
AARHUS:  Fredag den 31. marts 2017 kl. 12.00
HELLERUP:  Fredag den 31. marts 2017 kl. 12.00

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

 

Kom og få en introduktion til Formueplejes måde at investere og rådgive på.  
Vi kommer omkring disse emner:


