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2016 var et godt år, hvor vi leverede solide  
afkast til vores investorer – afkast, der også i 
forhold til konkurrerende kapitalforvaltere 
var helt i top. Starten på 2017 har også været 
tilfredsstillende. Personligt er jeg især tilfreds 
med at se, at Formuepleje Penta som den  
sidste af alle vores foreninger nu endelig er 
kommet over det gamle kurshøjdepunkt fra 
før finanskrisen i 2007. Siden 2009 har vi i 
Penta leveret et afkast på over 250 procent.

Man kunne så fristes til at sige, at vi nu  
endelig kan glemme finanskrisen. Intet kunne 
være mere forkert.  

Tværtimod kan vi sige, at vi i Formuepleje 
og i de investeringer, vi foretager hele tiden, 
forsøger at bygge et værn mod den næste kri-
se. Det betyder så også, at risikoprofilen i alle 
vores porteføljer er meget lavere end for 10 år 
siden, og kvaliteten af vores afkast er bedre. 

Det fik vi smagsprøver på i 2016, der jo 
blandt andet var udfordret af massive kurs-
fald i årets første måneder, brexit og valget af 
Trump som amerikansk præsident.   

Aktiv investering
Som medlem er investeringskomitéen bærer 
jeg sammen med investeringsdirektør Leif 
Hasager, direktør Henrik Franck og admini-
strerende direktør Niels B. Thuesen det  
overordnede ansvar for, at vi også fremover 
leverer tilfredsstillende afkast. Det ligger  
komitéen meget på sinde dels at lægge porte-
føljerne til rette på en måde, hvor vi har styr 
på risikoen, dels at eksponere porteføljerne 
over for de forskellige afkastmuligheder, vi 
ser på de globale finansmarkeder. 

Det er denne aktive styring på flere  
niveauer, der er afgørende for det gode lang-
sigtede afkast. Vi har både en aktiv forvalt-
ning af de enkelte aktivklasser – obligationer, 
aktier, globale virksomhedsobligationer og 
lån – og vi har på toppen en justering af de 
forskellige aktivklasser samt mulighed for at 
supplere med forskellige typer af finansielle 
instrumenter, der både kan øge afkastet, der 
hvor vi ser muligheder, og mindske risikoen, 
der hvor vi ser farer.

Afkastet kan fortsætte
Som investor er det vigtigt at forstå, at når  
du investerer i en eller flere af Formueplejes 
blandede porteføljer som Formuepleje  
Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta, så  
køber du ikke bare en almindelig investering 
som en aktie eller investeringsforening.  
Du køber derimod en meget aktivt forvaltet 
portefølje, hvor der dagligt tages gevinster 
hjem, som herefter optimeres og justeres. 

Derfor ER en investering i Formueplejes 
blandede porteføljer en investering, der på 
det lange sigt vil levere afkast år efter år. 

Det store spørgsmål, som kunder stiller 
mig og vores rådgivere er, om de gode afkast 
kan blive ved. Det korte svar er: ”Ja – det kan 
det”. Og det bedste, vi kan gøre for at sikre 
det, er at gå ydmygt til opgaven og have en  
ordentlig risikostyring. 

Alle ved, at der altid er forskellige trusler 
på de finansielle markeder, og at der kommer 
udfordringer og kursudsving. I investerings-
komitéen arbejder vi fokuseret på at håndtere 
disse udfordringer bedst muligt. Derfor vil vi 
arbejde med de bedste værktøjer, vi kan finde. 
Det betyder, at vi bruger vores mangeårige  
erfaring, vores veludviklede investerings- 
model og sidst med ikke mindst har vi i For-
muepleje bygget en topprofessionel organisa-
tion, så vi fortsat kan levere topresultater. 
Denne gang vil jeg især anbefale dig at læse 
om, hvordan vores mangeårige obligations-
team er i stand til at levere et bundsolidt  
afkast via deres erfaring og aktive tilgang til 
investering i dansk realkredit. 

God læselyst.
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LEDER

TOPAFKASTENE  
FORTSÆTTER 

Søren S. Astrup, 
direktør, Formueplejeforeningerne
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NYHEDER 

Den amerikanske præsident og  
Formueplejes topafkast var de to 
emner, der tiltrak sig mest opmærk-
somhed på formuepleje.dk i årets 
første kvartal.

1  Note fra investeringskomitéen: 
Trumps trussel om handelskrig
En diplomatisk krise med Mexico 
samt frygt for udenrigs- og handels-
politiske problemer er på den poli-
tiske dagsorden i USA. Investerings-
komitéen kigger nærmere på, hvad 
Trump har gang i – og om det i vir-
keligheden er så galt, som det lyder.

2  Formuepleje tjente 1,8 milliar-
der kroner til investorerne i 2016
Selvom 2016 var et investerings-
mæssigt udfordrende år, gik det 
fremragende for Formueplejes inve-
storer. Vi kigger nærmere på de 
gode resultater, og på hvad du som 
investor kan forvente i 2017. 

3  Formueplejes aktive  
obligationsstrategier undveg tab
Når renten stiger, betyder det nor-
malt tab for obligationsinvestorer, 
men alligevel gjorde Formueplejes 
obligationsstrategi det godt i 2016. 
Her forklarer vi det særlige, der gør, 
at vores strategi giver positivt afkast 
– også når renten stiger.    

4  Månedsstatus for januar: 
Trump-momentum understøttede 
aktier og fik renten til at stejle 
Forventninger til Trumps ekspan-
sive finanspolitik satte sit tydelige 
præg på de finansielle markeder i  
januar. Men hvordan påvirker 
Trump-effekten de to ting, og hvad 
betyder det for dig som investor?

Formueplejes kreditteam, Absalon Corporate 
Credit, havde i 2016 stor succes med sin ak-
tive forvaltning, hvilket betød, at strategien 
for Globale High Yield-obligationer endte 
året med et afkast på 17,5 procent – det vil 
sige som nummer 1 ud af 72 tilsvarende 
europæiske fonde. 

”Vores porteføljer af virksomhedsobliga-
tioner er resultatet af en meget aktiv udvælg-
else, hvor vi ikke tager udgangspunkt i et  

indeks, men i stedet har optimeret på mange 
forskellige faktorer. Foruden omhyggelig  
udvælgelse af de enkelte udstedere med  
fokus på virksomheder, der foretrækker at 
betale gæld tilbage fremfor at belønne  
aktionærerne, kigger vi meget på regioner  
og sektorer og påvirkningen fra den under-
liggende økonomi,” siger chefportefølje-
manager Klaus Blaabjerg, som også er leder 
af kreditteamet.

NUMMER 1 I EUROPA PÅ GLOBALE 
HIGH YIELD-OBLIGATIONER 

MEST LÆSTE  
PÅ FORMUEPLEJE.DK 
Målt i perioden 1/1 – 31/3 2017

 

Formuepleje har udvidet sin 
tilstede værelse på de sociale  
medier fra LinkedIn til nu også at 
omfatte Facebook. 

Følg os, snak med os og klik dig 
ind på de artikler og indslag om 
udviklingen i den globale øko-
nomi, vi og vores eksperter synes, 
er mest interessant lige nu.

MØD FORMUEPLEJE PÅ DE SOCIALE MEDIER 

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
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FORMUEPLEJE  
GÅR EFTER DE BEDSTE  
MANAGERE

Formuepleje er en fokuseret kapitalforvalter, der  
ønsker aktiv forvaltning af alle fonde med fokus på 
bedst muligt risikojusteret afkast. Derfor har Formue-
pleje sin egen komité for managerselektion, hvor der 
ved udvælgelsen fokuseres på performance, investe-
ringsproces og langvarigt teamsamarbejde. Det bety-
der, at Formuepleje som en del af sin strategi anven-
der eksterne rådgivere, hvor vi ikke selv har opbygget 
den fornødne ekspertise. Komitéen for managerselek-
tion udgøres af investeringsdirektør Leif Hasager,  
direktør Henrik Franck og administrerende direktør 
Niels B. Thuesen.

Handelsbanken Asset Management er rådgiver for 
Absalon Invest Danske Aktier, mens Absalon Rusland 
anvender den russiske manager, TKB, som rådgiver. 
På globale aktier rådgives vi af Alliance Bernstein/
CPH Capital Fondsmæglerselskab. Fonden Forbrugs-
aktier rådgives af BNP Paribas Investment Partners.

Inden for danske realkreditobligationer har  
Formuepleje sit eget team, der udgøres af senior  
kapitalforvalterne Erik Bech og René Rømer, som  
du kan læse mere om i dette nummer af FORMUE. 
Formuepleje låner mere end 27 milliarder kroner, og 
den gældspleje udføres af senior kapitalforvalterne 
Erik Bech og René Rømer samt direktør Søren Astrup.  

På kreditobligationer har Formuepleje etableret 
eget i team i regi af Absalon Corporate Credit, der  
består af managerne Klaus Blaabjerg, Sune Jensen, 
Toke Hjortshøj og Peter Dabros. 

Yderligere er det investeringskomitéens rolle på 
toppen af investeringsorganisationen at have det 
samlede overblik og ansvar for afkast- og risikosty-
ringen. Investeringskomitéen udgøres af investe-
ringsdirektør Leif Hasager, direktør Henrik Franck, 
direktør Søren Astrup og administrerende direktør 
Niels B. Thuesen.

KOM TIL FORMUEPLEJEDAGEN  
I AARHUS OG KØBENHAVN
Forårets Formueplejedage er på trapperne, og denne gang har vi blandt 
andet Trump, brexit og den politiske situation i Europa på programmet.
Formueplejedagen løber af stablen:
 
Onsdag den 26. april i Musikhuset Aarhus  
Tirsdag den 2. maj på Marketenderiet i Valby. 

Husk at vi ikke længere sender invitationer til arrangementer ud med 
posten, men kun på e-mail. For at vi må sende dig invitationen på mail, 
skal du give din tilladelse til at blive kontaktet ved at udfylde en såkaldt 
samtykkeerklæring. Det tager kun få minutter at udfylde blanketten, 
som underskrives med NemID og findes på formuepleje.dk. 

FORMUEPLEJE I MEDIERNE

109 DAGES POSITIV AKTIESTEMNING BRUDT

Siden 12. oktober sidste år har aktierne i det amerikanske S&P 500 i 109 
dage helt ekstraordinært kun bevæget sig opad.

 ”Sidst vi så en lignende udvikling var i 2006, hvor aktierne steg uafbrudt 
hen over 94 dage, men vi skal helt tilbage til midt 90’erne for at matche den 
udvikling, vi har set siden oktober,” siger aktiestrateg Otto Friedrichsen.

 Den 21. marts knækkede kurven dog, da S&P 500 faldt 1,24 procent.
 ”Siden midten af februar har den ellers positive udvikling for især cykliske 

sektorer stået i stampe. Markedet har nået en grænse og vil ikke indregne 
flere positive effekter, før Trump offentliggør konkrete detaljer. Også frygten 
for, at den varslede sundhedsreform bliver forsinket og dermed eventuelt  
forsinker den amerikanske skattereform, har gjort, at investorerne har skruet 
ned for de positive forventninger,” forklarer Otto Friedrichsen.

 Formuepleje er som udgangspunkt fortsat positive på globale aktier med 
udgangspunkt i det tiltagende økonomiske momentum, som over tid forven-
tes at understøtte inflationsforventningerne.
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Der tales meget om Ruslands internationale ambitioner. 
Siden Rusland i 2008 reelt annekterede Ossetien fra  
Georgien, har det internationale samfund med bekym-
ring diskuteret Ruslands strategiske interesser i verden. 
Disse bekymringer blev ikke mindre, da Rusland annek-
terede Krim, udviklede en stedfortræderkrig i Donbass 
og kastede sig ind i borgerkrigen i Syrien. Den amerikan-
ske valgkamp oplevede også Ruslands tilbagekomst  
som nationen, man talte om. Det skyldtes en udpræget 
bekymring for, at Trump ønskede et nærmere samar-
bejde med Rusland og de amerikanske efterretningstje-
nesters afsløring af, at det var russerne, der havde hacket 
sig ind i prominente Demokraters mailkonti og fået det 
hele publiceret via WikiLeaks.

Men det er ikke Rusland, som er den nation, der  
bekymrer amerikanerne. I sikkerhedspolitiske kredse 
opfatter man Rusland som en svag fejlslagen stat, der 
trods sit enorme atomarsenal og betragtelige areal ikke 
på længere sigt udgør nogen væsentlig udfordring for 
USA. Ruslands andel af verdensøkonomien udgør sølle 
1,8 procent af planetens økonomiske aktivitet. Ruslands  
økonomi er lidt større end Spaniens (1,6 procent), på  
niveau med Australien (1,8 procent), mindre end Syd- 
koreas (1,86 procent) og en komplet dværg sammen-
lignet med USA’s 24,3 procent.

Her kommer en simpel lektie fra verdenshistorien: 
penge og magt er aldrig adskilte størrelser. En nation 
som Rusland har slet ikke råd til sine stormagtsdrømme. 
Dertil kommer, at Ruslands økonomi er håbløst enstren-
get og dybt afhængig af prisen på – og salg af – fossile 

brændstoffer. Den russiske hær og flåde er håbløst  
antikveret, og luftvåbnet er mindst en generation efter 
amerikansk niveau. De russiske militære aktiviteter i de 
seneste 15 år har afsløret, at der er mange banale logi- 
stiske opgaver, som man ikke magter at løfte. Rusland 
har meget svært ved at understøtte sit meget beskedne  
bidrag til borgerkrigen i Syrien, og det er utænkeligt, at 
man ville kunne understøtte større operationer ret langt 
fra eget nærområde.

Det var derfor, præsident Obama omtalte Rusland  
som en regional magt. Amerikanerne opfatter simpelt-
hen ikke længere Rusland som en international udfor-
drer. Dertil er Rusland alt for svagt, både militært og  
økonomisk.

Den eneste nation i verden nu, der kan udfordre ame-
rikansk magt, er Kina. Det ved amerikanerne, og det ved 
kineserne. Derfor handler meget af amerikansk sikker-
hedspolitik om Kina, som USA håber at få placeret på en 
fornuftig plads i den gældende verdensorden.

Kan Kina vokse fredeligt?
Kinas vækst gennem de sidste 20 år er en af de mest  
bemærkelsesværdige i nyere tid. Alle nationer, som har 
en vis størrelse og oplever en markant vækstperiode, har  
historisk brugt deres øgede økonomiske tyngde til at 
spille en større rolle internationalt. Meget kommer af sig 
selv. Når nationer vækster og handler mere med omver-
denen, får de helt naturligt mere indflydelse. Men samlin-
gen af Tyskland under Kansler Bismarck i 1860’erne og 
Japans voldsomme industrialisering mellem 1880-1920 

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

Det internationale magtspil handler ikke om Rusland, men om Kina.  
Selvom Rusland forsøger at spille med musklerne i Ukraine og Syrien, så 
er Rusland ikke en international trussel. Kinas vækst og økonomiske magt 
er stigende, og et sammenstød mellem Kina og USA er en mulighed.

DET HANDLER OM KINA
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er historien om, at når store nationer vækster voldsomt, 
vil de i begyndelsen forsøge at opnå større kontrol over 
deres nærområde for til sidst at komme i konflikt med 
andre store nationer, der ikke ønsker at give dem plads 
ved de magtfuldes bord. 

Kina har traditionelt været inddæmmet af magtfulde 
naboer. Kigger man mod nord, ser kineserne Rusland, 
mod vest findes Indien, mod øst ligger Japan, og mod syd 
ligger en række lande, hvor USA har givet sikkerheds- 
garantier eller har militære baser. Derfor er et af de store 
spørgsmål, om Kinas vækst kan fortsætte, uden det  
skaber ufred. 

Ser man på Kina med amerikanske øjne, er problem-
stillingen banal. Kina har en befolkning, der er fem gange 
så stor som USA’s, og selvom man i lang tid fremover vil 
bevare et robust teknologisk forspring og have et meget 
større BNP pr. indbygger, så vil det i stigende grad være 
mere og mere vanskeligt for USA at holde Kina i skak.

Der er nærmest tale om en uundgåelig konflikt. Det er 
simpelthen svært at finde historiske eksempler på natio-
ner, der er vokset i økonomisk styrke, som ikke også har 
forsøgt at dominere deres nærområde – eller i det mind-
ste opnået en større grad af kontrol over deres egen 
skæbne. Følger man debatten i sikkerhedspolitiske 
kredse i USA, vil man finde mange, som er overbevist 
om, at der uafvendeligt vil komme et sammenstød  
mellem USA og Kina. 

De gamle grækere 
Den græske historiker Thukydid beskriver i sit ufuld-
endte værk om den Peloponnesiske Krig, hvordan den 
etablerede magt i det græske område, Sparta, forsøger  
at håndtere en ny og voksende magt i skikkelse af Athen. 
Med stigende bekymring og mistænksomhed forsøger 
Sparta at inddæmme Athen, hvilket til sidst fører til en 
opslidende krig mellem de to.

Asien oplever den største vækst i historien. Den asia-
tiske middelklasse er den hastigst voksende i verden, og 
man oplever en enorm akkumulering af velstand i områ-
det. Kina vokser sammen med andre nationer, hvilket vil 
skabe gnidninger, og Kina bliver snart så magtfuld, at 
man er vidne til en konflikt, der er lige så gammel som 
den Peloponnesiske Krig. 

En ny og en etableret stormagt vil stå over for hinan-
den. Harvard-historikeren Graham Allison er nået frem 
til, at i 15 tilfælde, hvor en etableret magt som eksempel-
vis Sparta eller USA har stået over for en ny stormagt 
som Athen eller Kina, er det i 11 tilfælde endt med krig.

Kinas vækst er set med amerikanske øjne den alt- 
afgørende udfordring i de næste mange år. Glem alt om  
Rusland, Mellemøsten og Europa. Ser man verden fra 
Washington, D.C., så er det vigtigste spørgsmål af alle, 
hvorvidt Kina kan finde sin naturlige plads i det interna-
tionale samfund, uden at det kommer til en væbnet  
konflikt.



Koreastrædet

Luzonstrædet

 Lombokstrædet

Malaccastrædet
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The Pacific Pivot
Det er slående, med hvilken behersket interesse USA i  
de sidste mange år samarbejder på tværs af Atlanten. 
Mange troede fejlagtigt, at præsident George W. Bush var 
årsagen til et ringe transatlantisk klima. Men amerikan-
ske interesser er ikke personafhængige. USA har mistet 
sin interesse i Europa, fordi man fokuserer på Stillehavet 
og Kina i særdeleshed. Forholdet til nøgleallierede som 
Indonesien, Japan, Taiwan, Fillippinerne og Sydkorea er 
vigtigere end forholdet til de fleste lande i Europa, fordi 
disse lande er en del af den fremtidige sikkerhedsstrategi 
vedrørende Kina.

Den amerikanske strategi kaldes for ”The Pacific Pivot” 
og handler om at prioritere sine ressourcer således, at 
man effektivt kan imødegå Kinas ambitioner i Stillehavet.

”The Pacific Pivot” er en strategi, der blev iværksat  
under præsident Obama, og alt tyder på, at den i modere-
ret form bliver videreført af præsident Trump. Det er en 
strategi, der fungerer på mange niveauer både politisk, 
økonomisk og militært. Flere sikkerhedspolitiske eksper-
ter har peget på, at fremtiden vil blive defineret af den 

akse, der opstår mellem Beijing og Washington, D.C.,  
og at alt, der ligger uden for dette område, vil blive til en 
slags periferi.

Kinas ambitioner er afgørende
Et af de mest stillede spørgsmål i international politik 
disse år er at forsøge at regne ud, hvad der egentlig er  
Kinas ambitioner. Den letteste måde at forstå denne  
diskussion på er at betragte uenigheden om, hvad der er 
Kinas militære ambitioner. Enten er Kinas militære  
ambitioner fredelige og rettet mod at beskytte hjemlan-
det, eller også er de ufredelige og rettet mod at udvide 
Kinas territoriale kontrol.

Ser man på Kinas krav og ageren i det Sydkinesiske 
Hav, så virker Kinas ambitioner særdeles ufredelige. Og 
ser man helt nøgternt på Kinas geostrategiske placering, 
så kan man godt forstå, at Kina ønsker en større kontrol 
over sit nærområde – uden at man derved bifalder det.

Kinas geografiske placering er en udfordring for 
drømmene om at ville have større kontrol over sin egen 
situation. Der er mere end en kinesisk mur. I havet uden >>



USA OG KINA

for Kina findes det, man kalder den første ø-kæde, som 
fungerer som en mur, der effektivt kan blokere Kina.  
Ø-kæden består af Japan, Okinawa, det nordlige af Filip-
pinerne, Kurilerne, Borneo og Ryukyuøerne.

Hvis Kina nogensinde skal gøre sig forhåbninger om 
at kunne kontrollere sin egen skæbne, skal man bryde 
den første ø-kæde. Problemet er, at den er kontrolleret af 
USA og dets allierede. Og bag den første ø-kæde ligger 
den anden ø-kæde, der ligger længere mod øst, og som 
også er kontrolleret af USA og dets allierede.

Ø-kæderne betyder, at alle råstoffer, der kommer ind i 
Kina, og alle de varer, som Kina lever af at eksportere, 
skal sejles igennem zoner, som USA kontrollerer og kan 
lukke ned. Med ret få midler kan USA udsulte Kina. Ser 
man på et kort over de stræder, som råstoffer og varer 
transporteres af, forstår man, hvorfor det længe har  
været Kinas militære strategi at bryde den inddæmning, 
som ø-kæderne udgør. Hvis USA i en konflikt med Kina 
lukker Malaccastrædet, Lombokstrædet, Luzonstrædet 
og Koreastrædet, vil man være i en situation, som hurtig 
vil bringe Kina i knæ. Uden at Kina rigtig har et modtræk.

Siden 2004 har det været USA’s officielle strategi at 
inddæmme Kina så effektivt, at man mener at kunne 
presse Kina til en fredelig vækst mod supermagt- 
status, hvor Kina i stedet for at ville søge at bryde ind-
dæmningen hellere vil affinde sig med en plads i en  

verdensorden, dikteret af USA. Det åbne og afgørende 
spørgsmål om Stillehavets fremtid er, om Kina vil affinde 
sig med denne placering.

Kinas Monroe-doktrin
I begyndelsen af 1800-tallet formulerede USA en  
doktrin for sit eget nærområde, der kaldes Monroe-dok-
trinen. Monroe-doktrinen udtrykte et amerikansk ønske 
om at smide alle fremmede magter ud af den vestlige 
halvkugle. Det er omdiskuteret, om Kina har formuleret 
sin egen udgave af Monroe-doktrinen, men Kina har flere 
gange gjort opmærksom på, at de ønsker at kontrollere 
den himmel og de farvande, der ligger nær dem. Det  
tolker mange som en kinesisk Monroe-doktrin.

Hvis det er rigtigt, at Kina ønsker USA ud af den vest-
lige del af Stillehavet, og at dette er det mål, man arbej-
der henimod, indvarsler Kinas vækst et våbenkapløb i 
området, som på sin egen facon kan minde om det, man 
oplevede under Den Kolde Krig. 

Et er, at Kina handler mere med sit nærområde og 
spiller en stadig større rolle for økonomierne i landene 
omkring sig, men det kan ikke opfylde et ønske om at 
ville slippe af med USA. USA kan kun blive presset ud af 
området ved, at Kina investerer så voldsomt i sine egne 
stridsstyrker, at en militær konflikt i området af ameri-
kanerne vurderes som en, der ikke kan vindes.

”I skrivende stund  
er USA og Kinas  

økonomier så afhængige  
af hinanden, at det er  

svært at se rationalet i at 
komme i konflikt med  

hinanden. Begge vil  
simpelthen tabe for meget 

ved en sådan konflikt,  
der også vil påvirke  

verdensøkonomien drastisk.” 

Ser man på årene med præsident 
Obama ved roret i USA, kan man argu-
mentere for, at USA søgte at engagere 
Kina mere i verdenssamfundet. Ser man 
på den nuværende administration og på 
den måde, præsident Trump omtaler 
Kina på, så er der grund til at formode, 
at USA er ved at ændre den kurs, som 
Obama afstak.
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USA og Kina er afhængige af hinanden
I skrivende stund er USA og Kinas økonomier så afhæn-
gige af hinanden, at det er svært at se rationalet i at 
komme i konflikt med hinanden. Begge vil simpelthen 
tabe for meget ved en sådan konflikt, der også vil påvirke 
verdensøkonomien drastisk. 

Men det er tingenes tilstand, som de ser ud nu. Alle 
nationer har et indbygget ønske om at kunne forme sin 
egen fremtid og sikkerhed. Jo stærkere man bliver øko-
nomisk og militært, des mere klart kan man se en virke-
lighed, hvor dette kan lade sig gøre. Kinas årlige vækst er 
derfor det geostrategiske spørgsmål, der kommer til at 
forme udviklingen af dette århundrede.

I 2004 formulerede den sikkerhedspolitiske tænker 
Robert Zoellick den tanke, at det ikke kun var i USA’s  
interesse at inddæmme Kina, men at søge at indgå et 
partnerskab, der havde alliancelignende træk. Kina 
skulle transformeres fra at være indadvendt til at skulle 
tage et større internationalt ansvar side om side med 
USA. Man var alligevel så gensidigt afhængige, at det  
ikke gav mening kun at demonstrere for Kina, at deres 
skæbne var i USA’s hænder.

Ser man på årene med præsident Obama ved roret i USA, 
kan man argumentere for, at USA søgte at engagere Kina 
mere i verdenssamfundet. Ser man på den nuværende 
administration og på den måde, præsident Trump omta-
ler Kina på, så er der grund til at formode, at USA er ved 
at ændre den kurs, som Obama afstak.

USA startede selv som en svag magt langs den ameri-
kanske atlanterhavskyst. Da man havde bredt sig over sit 
kontinent, fik man styrken til at fortrænge Europa fra sit 
nærområde. Nøglen til denne udvikling var en klar stra-
tegi, der blev understøttet af USA’s økonomiske vækst og 
stigende militære styrke. Amerikanerne forstår således 
drivkraften i kinesisk tænkning, og USA forstår de meka-
nismer, der er på spil. Ingen ønsker konflikt. Signalerne 
fra Kina og USA er entydige herom. Men alle ved, at hver 
dag, hvor Kina vækster, så forskubbes den delikate ba-
lance, der er altafgørende for, hvorledes dette århund-
rede vil udvikle sig. 
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AKTIER USA

Der er og har været godt gang i aktiemarkederne de  
seneste måneder. Mere end 10 procent er de amerikan-
ske aktier steget, siden Trump overraskende vandt  
præsidentvalget i november, og Republikanerne øgede 
flertallet i Kongressen. 

Den positive udvikling skyldes flere faktorer. For det 
første var der allerede god fremgang i den amerikanske 
økonomi, hvor flere års ekspansiv pengepolitik havde 
kickstartet økonomien til fordel for fremgang i vækst og 
beskæftigelse. For det andet betød det overståede valg 
øget erhvervs- og forbrugertillid, og selvom de faktiske 
nøgletal halter en smule bagefter, er der skabt et solidt 
vækstmomentum i den amerikanske økonomi. 

I december 2015 sluttede flere år med ekspansiv pen-
gepolitik – det vil sige lave renter og opkøb af obligatio-
ner – da Den Amerikanske Centralbank satte renten op. 
Året efter i december 2016 fik renten et yderligere nøk 
opad, og udviklingen fortsatte i marts 2017, hvor den 
amerikanske centralbanks styringsrente steg til inter-
vallet 0,75 til 1,0 procent. Samtidig er beskæftigelsen  
steget til et niveau, hvor arbejdsløshedsprocenten ligger 
på kun 4,7 procent, hvilket er tæt på den naturlige  
arbejdsløshed. Naturlig arbejdsløshed er defineret som 
en balance mellem arbejdsudbud og efterspørgsel, der 
ikke isoleret set øger inflationen.

Men det er alt sammen en udvikling, der kommer på 
ryggen af de seneste års positive udvikling i USA, og som 
Trump som sådan ikke har nogen andel i. Men én vigtig 
faktor har præsident Trump været markør for. Det er den 
stigende erhvervs- og forbrugertillid og den optimisme, 
som fremgår af de forskellige tillidsindikatorer fra  
borgere og virksomheder. Den er steget på forventningen 

om, at skattelettelser og infrastrukturinvesteringer  
bliver ført ud i livet af præsident Trump og det republi-
kanske flertal i Kongressen.

”Som økonom har jeg længe spejdet efter en stigende 
lyst til at forbruge. I USA udgør efterspørgslen fra den  
private sektor cirka 70 procent af økonomien, og siden  
finanskrisen har borgere og virksomheder i højere grad 
haft fokus på at spare op og betale gæld af end på at for-
bruge og investere. Den udvikling ser ud til at være vendt, 
og det er vigtigt for virksomhedernes indtjening, hvor vi i 
2017 bør kunne se frem til endnu mere vækst i omsætnin-
gen, der aflejrer sig på bundlinjen,” siger direktør Henrik 
Franck, medlem af Formueplejes investeringskomité. 

Sektorrotation
Siden august sidste år har vi yderligere kunnet iagttage 
en rotation på aktiemarkederne, hvor cykliske aktier 
som Finans, Industri og IT relativt frem til februar i år 
har udviklet sig bedre end sektorer som Medicinal/Sund-
hed, Tele og Stabilt Forbrug. Udviklingen skyldes dels 

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

Siden præsident Trump blev valgt den 8. november sidste år, er de amerikanske 
aktier steget mere end 10 procent. Det skyldes forventninger til skattelettelser  
og investeringer i infrastruktur, der understøttes af det republikanske flertal i 
Kongressen. Midtvejsvalget i 2018 kan gøre løfterne til virkelighed.

USA VISER VEJEN FOR GODT  
AKTIEAFKAST I ÅR
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Direktør, partner Henrik Franck  
er medlem af Formueplejes  
investeringskomité, og han følger 
især den politiske og økonomiske  
udvikling i USA. 
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AKTIER USA

den forbedrede amerikansk økonomi, dels de løfter som 
både Clinton og Trump fremsatte under den sidste del  
af valgkampen. Men siden februar er udviklingen for  
de mere konjunkturfølsomme cykliske aktier aftaget til  
fordel for de mere konjunkturufølsomme aktier inden 
for de førnævnte sektorer som Medicinal/Sundhed,  
Tele og Stabilt Forbrug. Årsagen er, at aktiemarkedet  
afventer konkrete forslag til ny politik. 

Skattelettelser
Et af de løfter, der forventes at have størst effekt på akti-
erne, er udmeldingen om en skattereform. Her vil Trump 
sammen med Kongressen angiveligt sætte ind på tre 
fronter. Han vil gøre skattesystemet enklere og især lette 
skatten for mellemindkomsterne. Han vil sænke skatten 
for virksomheder, der i USA er blandt verdens højeste, og 
han vil gøre det muligt for multinationale selskaber med 
formuer parkeret i udenlandske datterselskaber at hjem-
tage disse ophobede overskud til lav beskatning i USA. 

Alle tre dele vurderes at være til gavn for aktierne.  
Formuepleje har lavet beregninger, der viser, hvor stor  
effekt på aktiekurserne en nedsættelse af selskabsskatten 
vil have. En sænkelse fra de nuværende 36 procent til  
28,5 procent vil alt andet lige medføre et løft i fair værdi 
på 12 procent. Falder skatten til 20 procent, bør aktien 
isoleret set stige cirka 25 procent.

”Vores beregninger er selvfølgelig med forbehold, men  
illustrerer, at der kan blive tale om ganske markante  
forventede kursstigninger, selvom det kun skulle blive til 
halvdelen, og selvom skattelettelserne måske først bliver 
indført fra og med 2019,” siger Henrik Franck.

Infrastruktur
Det andet store løfte, der har ført til store kursstigninger 
for aktier inden for industri og byggevirksomhed, er de 
1.000 milliarder dollar, som Trump har lovet, skal gå til 
investeringer i USA’s nedslidte veje, broer, lufthavne,  
hospitaler med mere. 

Nu er der ikke tale om, at der på føderalt niveau igang-
sættes en masse store anlægsarbejder på tværs af sta-
terne, idet opgaven i høj grad vil blive lagt ud i de enkelte 
stater. Det giver nemlig mulighed for, at kongresmedlem-

merne kan profilere sig hjemme i deres egne valgkredse 
med populære jobskabende projekter. Der er allerede 
midtvejsvalg i efteråret 2018, og store populære investe-
ringer i lokal infrastruktur vil være med til at kunne sikre 
genvalg til republikanske kandidater.

Problemet er, hvor pengene skal komme fra. USA  
opererer med et såkaldt gældsloft, som er den maksi-
male gæld, staten kan have. I marts nåede gælden  
20.000 milliarder dollar. At låne pengene til infrastruk-
turinvesteringerne på tradi tionel vis er nok overvejende  
udelukket. 

I stedet sætter man sin lid til, at de mange penge, som 
de multinationale virksomheder har ophobet i udlandet, 
vil blive hjemtaget til lav beskatning, og at denne ekstra 
skatteindtægt kan anvendes til de mange investeringer. 

Godt aktieår
Formuepleje har siden november sidste år haft maksimal 
eksponering over for aktier i sine store blandede porte-
føljer, Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta. Ekspone-
ringen har givet god medvind til afkastene indtil videre. 
Men Formueplejes investeringskomité forventer, at ud-
viklingen holder ved:

”Vi har fortsat positive forventninger til aktieafkastet i 
2017, som tager sit udgangspunkt i en stadig stærkere 
amerikansk økonomi, hvor vi ser fremgang i både indtje-
ning, nøgletal og tillidsindikatorer. Vi er forberedte på,  
at skattereformen og infrastrukturinvesteringerne kan 
trække lidt ud med at blive gennemført, men vi er over-
beviste om, at Trump og det republikanske flertal i Kon-
gressen vil levere på disse områder forud for midtvejs-
valget næste år.

Kigger vi i retning af de europæiske aktier, så forven-
ter vi en afventede udvikling i forhold til de mange vigtige 
valg i Frankrig og Tyskland. Fundamentalt set er de euro-
pæiske aktier relativt billige prisfastsat, så medmindre 
Europa og EU splittes helt ad i højreekstremisme og EU-
modstand, så ligger der også et positivt bidrag til afkastet 
i porteføljerne fra denne side,” siger direktør Henrik 
Franck. Han understreger, at Formuepleje forventer,  
at Marine Le Pen ikke bliver præsident i Frankrig, og at  
enten Merkel eller Schulz bliver kansler i Tyskland. 

Det andet store løfte, der har ført til store kursstigninger for aktier inden  
for industri og byggevirksomhed, er de 1.000 milliarder dollar, som Trump 
har lovet, skal gå til investeringer i USA’s miserable veje, broer, lufthavne,  
hospitaler med mere. 
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HVORFOR NØJES?

Sammenligning af afkastet i Penta med verdensaktieindekset

Som i alle andre investeringsfonde kan du investere alt fra små til store beløb i Formuepleje Penta. 
Fonden er børsnoteret, så du kan følge med i din netbank og løbende købe og sælge beviser.

  
Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Formuepleje anbefaler investorer at søge individuel rådgivning, før der investeres i noget værdipapir.

Formuepleje Penta
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Verdensaktieindekset

Renterne er historisk lave, og mange investorer vælger  
derfor at være investerede i aktiemarkedet i et omfang, 
der passer til deres risikoprofil.
 
Og det kan give rigtig god mening, hvis man vel at mærke 
sikrer den rigtige spredning af investeringerne og ikke  
satser alt på nogle få danske aktier.
 
Men hvorfor nøjes med afkastet fra aktier, når du kan  
få mere ud af din investering?
 
I Formuepleje Penta får du afkastet fra 58 store globale
aktier sammen med en stabil investering i danske real-
kreditobligationer. Penta er en investeringsfond, hvor vi 
sammensætter og styrer en portefølje med lav risiko, uden 
at du skal bekymre dig om hvilke aktier og obligationer,  
der skal ligge i depotet.
 
Penta anvender også gearing, så vi sikrer, at investe ringen 
kan matche en investering i en global aktieportefølje.  
Risikoen i Penta er dog ikke højere end en investering i  
en global aktieportefølje. Tværtimod har vores fokus på 
risikostyring siden finanskrisen betydet, at den langsigtede 
tabsrisiko i Penta faktisk er lavere.

De seneste syv kalenderår har Penta givet et afkast på  
261 procent, mens globale aktier har givet 122 procent.
 
Så hvorfor nøjes, når der findes et alternativ, som giver  
dig det bedste fra aktie- og obligationsmarkedet i én  
investering? 

Kilder: Morningstar og Bloomberg. 
Verdensaktieindekset er MSCI World AC inklusiv geninvesterede udbytter målt i DKK.

*  Målt over perioden fra 1/1-2017 til 31/3-2017.  
Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. 



OPSPARING
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Af Gitte Brøgger Led, senior formuerådgiver, Formuepleje // gitte.broegger.led@formuepleje.dk

At give børn og børnebørn et trygt økonomisk fundament 
i livet er mange forældres og bedsteforældres ønske, og 
det kan nemt opnås med brug af fornuftige opsparings-
former. Der er grundlæggende tre måder at spare op til 
børn og børnebørn på. Der er traditionel opsparing  
inden for gavereglerne, der er den traditionelle børne-
opsparing i et pengeinstitut, og der er den lidt særlige 
via en aldersopsparing. 

Fælles for de tre opsparingsmetoder er, at alle kan 
bringes i spil samtidigt, og der er ved alle opsparings-
modeller klare fordele ved at investere i en eller flere af 
Formueplejes fonde. 

Mange forældre, der vælger at spare op på en almin-
delig konto oprettet i barnets navn i et pengeinstitut med 
fuldmagt er ikke opmærksom på de gældende skattereg-
ler. Der er nemlig lige en finte, man skal være opmærk-
som på, når man sætter pengene ind på sit barns konto. 

Hvis forældrene løbende sætter egne penge ind på en 
almindelig opsparing i deres børns navn, så bliver afka-
stet beskattet hos forældrene, hvilket normalt ikke er en 
fordel. Er der tale om gaver, som barnet har fået af ven-
ner, bekendte og bedsteforældre, så er forældrene ikke 
skattepligtige af afkastet. Derfor bør det være bedste-
forældrene, der indsætter pengene på opsparingen,  
så der ikke opstår et tvivlspørgsmål om, hvor pengene 
stammer fra. 

Udnyt frikortet
Det kan være en fordel at investere pengene i lagerbe-
skattede investeringsfonde, således at afkastet kommer i 
form af kapitalindkomst. Det betyder nemlig, at barnet 

kan benytte sit personfradrag, der i 2017 er på kroner 
33.800 kroner. Afkastet er dermed skattefrit, så længe 
det årlige afkast holder sig under frikortsgrænsen, og der 
ingen anden indkomst er.  

Investerer barnet i aktier og udbyttebetalende aktie-
baserede investeringsbeviser er afkastet IKKE skattefrit. 
Afkast i form af udbytte eller realiseret afkast vil blive 
beskattet som aktieindkomst. Aktieindkomst under 
51.700 kroner (2017) årligt beskattes med 27 procent. 
Skatteværdien af barnets personfradrag kan ikke benyt-
tes i denne indkomst. Aktieindkomst udover 51.700  
kroner beskattes med 42 procent, dog med mulighed for  
udnyttelse af barnets personfradrag.

Bedsteforælderen eller gavegiver kan med fordel i 
samarbejde med forældrene, oprette en almindelig konto 
i et pengeinstitut og få tilknyttet en fuldmagt. Dog har 
visse pengeinstitutter særlige bedsteforældreordninger, 
også kaldet gavekonti, hvor pengene kan undergives  
forskellige begrænsninger for udbetaling til barnet. Men 
uanset om man anvender et særligt bankprodukt eller ej, 
så er skattereglerne ens. 

Udnyt gavegrænsen
Bedsteforældrene kan begge indbetale op til den skatte-
frie gavegrænse på 62.900 kroner (2017) på kontoen.  
Da en opsparingskonto giver et meget beskedent rente-
afkast i disse tider, så bør der oprettes et værdipapirde-
pot til kontoen, så pengene kan investeres fremfor at stå 
kontant. Dette passer godt sammen med, at investerings-
horisonten for børn er lang, og det giver mulighed for et 
godt langsigtet afkast. 

Ønsker du at give en del af din formue videre til børn og børnebørn  
i levende live, er der grundlæggende tre måder, du kan gøre det på  
- alle har klare økonomiske fordele.

3 MÅDER AT  
BERIGE BØRN OG  
BØRNEBØRN PÅ

FORMUE // 2. kvartal 2017 17



Vælg Formueplejefonde
Et godt alternativ til at placere pengene til en lav konto-
rente eller i lavt forrentede obligationer eller obligations-
baserede investeringsbeviser er Formueplejes forskellige 
moderat gearede fonde. Formuepleje Optimum, Pareto, 
Safe, Epikur og Penta er alle lagerbeskattede, hvilket bety-
der, at årets realiserede og urealiserede afkast beskattes 
som kapitalindkomst. Samtidig gælder, at opsparing til 
børn ofte er langsigtet, det vil sige mere end 5 år, hvilket 
betyder, at der er plads til at tage lidt mere risiko og der-
med investere i fonde som Safe, Epikur og Penta.

Hvis bedsteforælderen har oprettet både værdipapir-
depot og konto, kan der handles nemt og billigt via net-
banken. Overvej at sætte en spærring på kontoen, så pen-
gene først frigives til barnebarnet på det tidspunkt, det 
ønskes og med tilladelse fra den glade giver. Dette aftales 
med banken. Denne form for opsparing er især velegnet 
for velhavende bedsteforældre, der gerne vil give barne-
barnet en god start i livet ved at give mulighed for eksem-
pelvis køb af en lejlighed, når de fraflytter hjemmet.  
Pengene kan skattefrit benyttes af barnebarnet.

REGNEEKSEMPEL
Indbetales der 62.900 kroner 18 år i træk, og der 
opnås et årligt gennemsnitligt afkast på 4 procent 
efter inflation, så er der 1,6 millioner 2017-kroner 
på kontoen på barnebarnets 18 års fødselsdag. 
Husk, at når det årlige afkast overstiger frikort-
grænsen, skal der betales kapitalindkomst skat.

Fordele
•  Bedsteforældrene kan hver indbetale 62.900 kroner 

(2017). Er alle fire bedsteforældre formuende, kan der 
sættes fire gange 62.900 kroner ind om året

• Der kan oprettes flere parallelle ordninger
•  Afkast i form af kapitalindkomst er skattefrit op til  

frikortets grænse på 33.800 kroner (2017). Grænsen 
øges lidt hvert år

•   Investér langsigtet i en eller flere af Formueplejes  
kapitalfonde, som for eksempel Formuepleje Safe,  
Epikur og/eller Penta

• Nemt at administrere via fuldmagt i egen netbank
•  Lave administrationsomkostninger til bank og værdi-

papirdepot

Ulemper
•  Medmindre kontoen spærres, kan pengene frit hæves  

af barnet
•  Investering i individuelle aktier og aktiebaserede  

investeringsbeviser er ikke skattefrie inden for  
frikortgrænsen

•  Forældrene kan ikke indbetale, da afkastet af pengene i 
så fald beskattes hos forældrene

Aldersopsparing
Der er ingen nedre aldersgrænse for oprettelse af en  
alderspension, og da der samtidig ikke er fradragsret for 
indskud, kan det være en fordel for forældre og bedste-
forældre at oprette en alderspension på vegne af børn  
eller børnebørn og indskyde penge. 

Der kan i 2017 maksimalt indbetales 29.600 kroner, 
og selvom der godt kan være flere alderspensioner, så 
gælder loftet for alle under et. Uanset typen af afkastet 
beskattes det med PAL-skatten på aktuelt 15,3 procent. 
Det er en såkaldt lagerbeskatning, som betyder, at kalen-
derårets værditilvækst beskattes med de nævnte 15,3 
procent. Skatten trækkes på alderspensionen midt i  
januar og be- og afregnes af pengeinstituttet.

Alderspensionen oprettes i et pengeinstitut og med 
tilhørende værdipapirdepot. Der er tale om en pensions-
ordning, hvor pengene tidligst kan udbetales 5 år før  
barnets folkepensionsalder. Udbetalingen er skattefri. 
Dog kan der udbetales i utide ved at betale en afgift på 
20 procent af det hævede beløb. Pengene er derfor  
bundet hårdere end ved en almindelig opsparing. 

REGNEEKSEMPEL
Lad os forestille os, at der kun én gang indbetales 
29.600 kroner på en aldersopsparing, og alle pen-
gene investeres til et årligt afkast på 4 procent  
efter skat og inflation. Efter 65 år er beløbet vokset 
til cirka 378.000 2017-kroner. Indbetales der i  
stedet 29.600 kroner i 18 år, og beløbet derefter 
henstår uden yderligere indbetalinger i 47 år, vil der 
stå der cirka 4,8 millioner 2017-kroner efter 65 år.

Fordele
• Lav beskatning på kun 15,3 procent (lagerskat)
• Pengene kan investeres i alle typer af værdipapirer
•  Opsparing er bundet til 5 år inden barnet når folke-

pensionsalderen
• Nemt at oprette og administrere via pengeinstitut
•  Kan ophæves før tid – og mod betaling af 20 procent  

i afgift
•  Der kan indbetales af både barnet, forældrene og  

bedsteforældrene

Ulemper
•  Pengene er bundet og kan kun hæves før tid ved  

betaling af 20 procent i afgift
•  Nye pensions- og skatteregler kan ændre fordelagtig-

heden af ordningen
•  Der kan reelt oprettes flere alderspensioner, men ind-

betalingsloftet gælder for alle ordninger
•  Man kan højst købe for 20 procent af de samlede midler 

på hver af ens pensionsdepoter (kapitalpension, ratepen-
sion og aldersopsparing) i én aktie eller kapitalforening  

OPSPARING
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Et beløb svarende til opfyldningsfradraget på 49.300 kro-
ner (2017) kan dog altid anbringes i én aktie eller én kapi-
talforening, herunder Formueplejes kapitalforeninger.

Børneopsparing
Den almindelige børneopsparing i pengeinstituttet er en 
meget populær ordning, der kan oprettes af enten for-
ældre eller bedsteforældre. Der kan kun oprettes én ord-
ning pr. barn. Der kan maksimalt indskydes 3.000 kroner 
om året og maksimalt 36.000 kroner i alt. Mindste bin-
dingsperiode er 7 år, dog kan børneopsparingen tidligst 
udbetales ved barnets 14. år og seneste 21. år. Når barnet 
er fyldt 18 år, skal banken sikre sig, at pengene udbetales 
direkte til barnet. Al afkast – uanset om det er fra renter, 
aktier eller lagerbeskattede investeringsbeviser – er skat-
tefrit. Der kan tilknyttes et børneopsparingsdepot til kon-
toen, men der er forskel fra pengeinstitut til pengeinstitut 
i hvor høj grad, det tillader handel med værdi papirer

Nogle tillader kun investering i egne investeringsfor-
eninger/puljer, og andre har ingen begrænsninger. Tjek 
derfor med pengeinstituttet, inden du opretter kontoen.

Investering af børneopsparingsmidler er undergivet 
den såkaldte 20-procents regel, hvilket betyder, at der er 
krav til spredningen. Dog må midler placeret på børne-
opsparingskonti svarende til to års indskud altid investe-
res i en aktie eller i et kapitalforeningsbevis, som for  
eksempel Formuepleje Penta. 

Er der tale om en almindelig investeringsforening, 
som for eksempel Formuepleje LimiTTellus eller Absalon 
Invest Globale High Yield Obligationer er der ingen  
begrænsninger. 

Da der er tale om langsigtet investering, er det oplagt 
at kigge i retning af Formuepleje Safe, Epikur og Penta.  

REGNEEKSEMPEL
Indsættes 3.000 kroner på børneopsparingen i 12 
år, og opnås der et afkast på 4 procent efter infla-
tion, så vil der, når barnet fylder 21 år, stå cirka 
65.000 2017-kroner på børneopsparingen.
 

Fordele
•  Skattefrit afkast uanset om det er aktie- eller  

kapitalindkomst
• Pengene er bundet til barnet fylder mindst 14 år
• Opsparingen kan investeres i værdipapirer

Ulemper
•  Forholdsvis lille opsparingsmulighed med kun 3.000 

kroner om året. 36.000 kroner i alt
•  Pengene er bundet til det fyldte 14. år og ellers mindst 

7 år. Udbetales senest ved 21. år
•  Visse pengeinstitutter kan have begrænsninger på  

investeringsmulighederne

Prioritering
Skal der foretages en prioritering af de tre måde at spare 
penge op til børn og børnebørn ud fra en skattemæssig 
synsvinkel, så er rækkefælgen:

1.  Frie midler indbetalt af bedsteforældre – indtil  
afkastet overskriver frikortgrænsen

2. Børneopsparing indbetalt af forældre/bedsteforældre
3. Aldersopsparing indbetalt af forældre/bedsteforældre

Kontakt din rådgiver
De viste regneeksempler skal alene vise styrken i den  
opsparing, forældre og bedsteforældre kan give til deres 
børn og børnebørn. Du er meget velkommen til at kon-
takte en af vores formuerådgivere for en individuel råd-
givning om de forskellige muligheder. Der er desuden 
flere muligheder for at optimere opsparingen på vegne af 
børn og børnebørn via arveforskud og testamente, hvor 
vi samarbejder med eksterne eksperter. 

Senior formuerådgiver 
Gitte Brøgger Led har selv 
to børn, som har egne  
opsparingsordninger, der 
er investeret i blandt andet 
Formuepleje Penta.
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OBLIGATIONSTEAMET
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ATTRAKTIVE  
AFKAST MED 
OBLIGATIONER

Både René Rømer og Erik Bech har lang viden  
og erfaring med investering i obligationer. De 
har været ansat i Formueplejes kapitalforvalt-
ning i henholdsvis 11 og 9 år. I 2016 bidrog de 
med en lille del af risikoen i porteføljerne, men  
til gengæld med en stor del af afkastet for  
Formueplejes investorer.
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ATTRAKTIVE  
AFKAST MED 
OBLIGATIONER



Slår man op i hvilken som helst erhvervssektion i hvilken 
som helst avis, er der ingen tvivl om, at det er aktierne, 
der fylder spalterne og løber med opmærksomheden. 
Som læser kan man hurtigt blive klogere på, hvilke aktier 
der gør det godt, og hvilke der gennem tiden har lidt 
store tab på bundlinjen. Obligationerne derimod har af 
uvisse årsager fået en plads i hjørnet, hvor de lever et 
stille liv, som ingen rigtigt taler om.

Spørger man Formueplejes obligationsteam, er det 
ikke bare en ærgerlig udvikling – det er også et paradoks. 
På verdensplan er den samlede aktieværdi en tredjedel 
af den samlede værdi af obligationerne, der udgør 100 
trillioner amerikanske dollar. Med så stort et marked  
er der masser af muligheder for gode investeringer og  
afkast, selvom de aldrig bliver offentligt kendt i samme 
grad, som det gælder aktiemarkederne.

 Formueplejes obligationsteam kan i hvert fald godt 
finde ud af det, og alene i 2016 leverede de med afdelin-
gen Formuepleje Fokus, som er Formueplejes rene real-
kreditobligationsportefølje, et samlet afkast til investo-
rerne på 10,42 procent efter alle omkostninger.

Også i perioder, hvor de fleste obligationsinvestorer 
har haft det svært, har Formuepleje Fokus givet mar-
kante merafkast i forhold til sit benchmark. 

Fjerner usikkerhed med aktiv forvaltning 
Formueplejes obligationsteam består af senior porte- 
føljemanagerne Erik Bech og René Rømer. Siden hen-
holdsvis 2008 og 2006 har de haft deres daglige gang på  
hovedkontoret i Aarhus, hvor de i dag forvalter en obliga-
tionsportefølje på 30 milliarder kroner, lån for mere end 
27 milliarder kroner og har ansvaret for Formuepleje  
Fokus. Det gør de to kapitalforvaltere – og Formuepleje 
– til en af Danmarks største aktive obligationsinvestorer, 

og netop den aktive forvaltning af porteføljen er noget af 
det, der adskiller Formueplejes obligationsteam fra bran-
chestandarden.

”Det lyder måske ikke af så meget, men det, at vi er 
aktive forvaltere og ikke følger et indeks, er faktisk en 
væsentlig forskel,” siger René Rømer.

”Det betyder, at hvis vi er usikre på noget, har vi  
mulighed for at agere på det og trække os tilbage fra den  
risiko,” siger han og tilføjer:

”Lige nu har vi for eksempel valgt ikke at være ekspo-
neret mod lange renter, hvilket vi kun kan gøre, fordi vi 
modsat mange andre aktive forvaltere ikke læner os op 
ad eksponeringen i et bestemt benchmark. Vi vælger i 
stedet at fjerne risikoen fuldstændigt.”

Han forklarer, at en af opgaverne som porteføljema-
nager er at arbejde med og udregne sandsynligheder for 
forskellige scenarier, som derefter danner fundamentet 
for konkrete investeringsbeslutninger. I forhold til  

For mange investorer er obligationer et synonym for lav risiko, og derfor 
får de ofte rollen, som det stabile element i porteføljen, der ikke genererer 
de store afkast. Størstedelen af porteføljen i Formueplejes blandede fonde 
består af netop obligationer. Det har givet lavere risiko, høje merafkast og 
stabilitet, når der har været turbulens på aktiemarkederne.

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

BENCHMARK
Benchmark er et sammenligningsgrundlag. 
Hvis man skal måle på en portefølje, om  
kapitalforvalteren har gjort det godt, så måler 
man porteføljernes afkast i forhold til et  
benchmark, der udgøres af et eller flere  
indeks, som indeholder værdipapirer med 
samme grundlæggende karakteristika som 
den portefølje, der skal måles. 
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beslutningen om at fjerne porteføljens eksponering mod 
lange renter begrunder René Rømer og Erik Bech valget 
med, at udfaldsrummet for, hvad der i de kommende år 
kan ske med de lange renter, er for stort. 

Usikkerheden bunder blandt andet i, at centralban-
kernes enorme opkøb af obligationer i hele verden har 
manipuleret priserne og sænket renterne til et historisk 
lavt niveau. Derudover er Den Amerikanske Centralbank i 
gang med at hæve renten, hvilket også plejer at have en  
afsmittende effekt på resten af verden – herunder Europa 
– og endelig kan løsningen på den massive gæld i hele den  
industrialiserede del af verden være øget inflation, som 
også vil have en negativ effekt på de lange renter.

Modsat er der ingen sikkerhed for, at vi faktisk befinder 
os i en højkonjunktur, som vil fortsætte, hvilket vil sige, at 
der også er en risiko for, at renterne kan begynde at falde. 

”Man kan og bør aldrig vide sig helt sikker på noget,  
men når vi tager højde for alle de faktorer, vurderer vi,  
at udfaldsrummet er for stort til, at vi vil løbe den risiko. 
Derfor har vi valgt at bruge vores risikobudget i den 
korte ende af rentekurven,” siger René Rømer. 

Gearing af dansk realkredit
Den aktive forvaltning af obligationsporteføljen er altså 
en del af grunden til det markante merafkast, men funda-
mentet for de flotte resultater gennem tiden ligger  
også i den særlige investeringsstrategi. Her adskiller  
Formuepleje sig fra branchestand arden ved for eksempel  
at anvende gearing, som faktisk kan være et godt og  
væsentligt værktøj til at skabe et ordentligt risikojusteret 
afkast.

”Mange har en fasttømret opfattelse af, at gearing er 
farligt og meget risikofyldt, men en vigtig pointe er, at  
risikoen ved gearing aldrig er større, end man gør det til. 
Risikoen afhænger helt af, hvad og hvor meget man gea-
rer. Det er klart, at hvis man for eksempel gearer en por-
tefølje af aktier i en enkelt branche, er det farligt, fordi  
risikoen bliver meget høj. Det er slet ikke det, vi gør.  
I Formuepleje bruger vi langt de fleste af vores lånte 
penge på gearing af dansk realkredit. Det vil sige meget 
likvide, AAA-ratede obligationer, hvor risikoen for tab er 
lav,” forklarer Erik Bech. 

Får penge for at låne
Netop fordi Formuepleje kun gearer med lav risiko og stil-
ler danske realkreditobligationer til sikkerhed, har det nu 
gennem en årrække været muligt at låne store milliard-
beløb til negative renter. 

I Formuepleje spiller både låne- og placeringsrenten en 
afgørende rolle for investorernes obligations afkast. Ud 
over den aktive forvaltning, de strategiske valg i forhold til 
udvælgelsen af obligationer i porteføljen og det løbende 
arbejde med at investere i og passe porteføljen er det, der 
trækker afkastet, blandt andet forskellen mellem de to og 
selvfølgelig forventningen om, at obligationsporteføljen 
kan levere et positivt afkast.

”Alle er udfordrede af at have penge stående på kon-
toen til nul eller endda negative renter. Det gælder også 
for bankerne. Derfor er det muligt for Formuepleje at 
låne penge til en rente, der ligger lidt over det, banken  
alternativt ville have fået, hvis de for eksempel valgte  
at placere pengene i Nationalbanken eller i Den Euro-
pæiske Centralbank,” siger Erik Bech og tilføjer, at  

FORMUE // 2. kvartal 201724

OBLIGATIONSTEAMET

AFKAST
Det er vigtigt for forståelsen af den måde, 
Formuepleje genererer afkast på, at vi i de 
blandede gearede porteføljer, Formuepleje 
Pareto, Safe, Epikur og Penta, arbejder 
med at skabe mest muligt merafkast på 
både obligationsporteføljen og aktieporte-
føljen – og hos Pareto og Safe også glo-
bale virksomhedsobligationer. Investorerne 
opnår foruden merafkastet fra delelemen-
terne yderligere fordelen af, at porteføljen 
er spredt på forskellige typer af værdipapi-
rer, der ikke svinger i takt. Det giver alt i 
alt et godt grundlag for et attraktivt lang-
sigtet afkast med lav risiko for store tab.



Formueplejeforeningernes aktuelle lånerente ligger  
mellem -0,1 og -0,25 procent.

Det daglige ansvar for forvaltningen af puljen af lån 
ligger også hos René Rømer og Erik Bech. Ligesom aktiv 
forvaltning af obligationer kan levere merafkast, er en 
aktiv forvaltning af lånene også en oplagt kilde til mer-
afkast. Aktuelt låner Formuepleje cirka 27 milliarder 
kroner hos seks forskellige nordiske banker. Lånene  
kan være i danske kroner eller euro, men ikke i andre  
valutaer. Det er 100 procent fastlagt i foreningernes ved-
tægter, som ikke kan overskrides.

Der optages oftest lån med relative korte løbetider på 
typisk en måned, og en stor del af den aktive forvaltning 
handler om at udnytte forskellige kortvarige imperfek-
tioner på rente- og terminsmarkedet:

”Vores store låneportefølje udgøres af en lang række 
forskellige lån, der løbende udløber. Her er det vores  
opgave at forhandle så lave renter som muligt og med  
løbetider, der giver den bedst mulige pris. Vi udnytter 
også, at de forskellige banker har forskellige likviditets-
behov,” siger Erik Bech. 

Gynger og karusseller
Endelig har obligationerne i Formueplejeforeningernes 
porteføljer en bufferrolle i forhold til aktier. 

”I perioder er der forhold på de finansielle markeder 
og i den globale økonomi, der for eksempel gør det svært 
at skabe afkast på aktier. Det var tilfældet i 2011, 2013 
og 2015, hvor aktier havde det hårdt, men hvor obligatio-
ner omvendt klarede sig godt. Sådan er det selvfølgelig, 
fordi aktier og obligationer har forskellige afkast- og  
risikoegenskaber,” siger René Rømer.

Til spørgsmålet om, hvor godt han og Erik Bech selv 
mener, de har klaret forvaltningen af Formueplejes obliga-
tionsportefølje, milliardlånene og det overordnede ansvar 
for Formuepleje Fokus, er svaret dog mindre klart.

”Det er jo en subjektiv vurdering, så jeg vil lade andre  
om at tage stilling til, om vores resultater gennem tiden 
har været gode eller dårlige. Det eneste, jeg forholder 
mig til, er vores resultater i forhold til vores benchmark,” 
siger han.

Og med den bemærkning er det måske passende  
at lade resultaterne af alle anstrengelserne – nemlig  
afkastet – få det sidste ord. Det er trods alt det, det hele 
handler om. 

ÅRLIGE AFKAST FOR FORMUEPLEJE FOKUS 
OG BENCHMARK
       

Formuepleje Fokus før omkostninger   
Benchmark: (3,5 x (50% Nordea Constant Maturity 2 og 50% Nordea 
Constant Maturity 3)) - (2,5*(Cibor 3 mdr. +0,3%))
Historiske a�kast er ingen garanti for fremtidige a�kast           

25
Procent

15

5

-5
2009* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

*2009 og 2017 ikke hele kalenderår              

Fokus       Benchmark
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Alle er udfordrede af at have penge på kontoen stående til nul 
eller endda negative renter. Det gælder også for bankerne. 
Derfor er det muligt for os at låne penge til en rente, der ligger 
lidt over det, banken alternativt ville have fået, hvis de for  
eksempel valgte at placere pengene i Nationalbanken eller i 
Den Europæiske Centralbank.



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

I sidste halvdel af 2016 og ind i 2017 har Formueplejes investorer med tilfredshed 
kunnet notere gode afkast både blandt Formueplejes store blandede fonde og  
fondene med virksomhedsobligationer.

Formuepleje oplever over en bred front, at både de store 
blandede fonde og fondene med globale virksomhedsob-
ligationer indtil videre har præsteret ganske tilfredsstil-
lende afkast. Det har også haft positiv effekt på tilgangen 
af nye midler til fondene, og Formuepleje har kunnet hilse 
mange nye investorer velkommen de seneste måneder.
Der er flere grunde til den positive medvind. En væsent-
lig underliggende årsag er de positive afkast fra den glo-
bale aktieportefølje, der er en konsekvens af fremgangen 
i de makroøkonomiske forhold og det synkrone globale 
opsving, der er under udvikling. 

De amerikanske erhvervs- og forbrugertillidsindikato-
rer fortsætter med at vise fremgang siden Donald Trump 
blev valgt som præsident. Der er fortsat pæn jobvækst, 
arbejdsløsheden er på 4,7 procent, hvilket svarer nogen-
lunde til den naturlige arbejdsløshed, hvor der er ba-
lance i udbud og efterspørgsel.

Lønningerne er på vej op og skubber dermed på infla-
tionen. Et klart signal på styrken i den amerikanske øko-
nomi kommer fra Den Amerikanske Centralbank, der 
den 15. marts satte styringsrenten op til intervallet 0,75 
til 1,0 procent. Et vækstdæmpende tiltag, der blev hånd-
teret godt af den stærke økonomi, idet aktierne ikke blev 
negativt påvirket af rentestigningen.

Den positive makroøkonomiske udvikling har løftet 
Formueplejes globale aktieportefølje med cirka 5 pro-
cent siden årsskiftet. Som bekendt indgår aktieporte-
føljen i alle de blandede fonde, Formuepleje Optimum, 
Pareto, Safe, Epikur og Penta og påvirker dermed  

afkastet positivt alt efter gearingsgrad. Den største effekt 
ser vi hos Formuepleje Penta, der i årets tre første måne-
der er steget mere end 8 procent.

Aktive beslutninger
Foruden medvinden fra de globale aktiemarkeder har 
Formueplejes investeringskomité valgt maksimal ekspo-
nering over for aktier i de blandede porteføljer. I 2016 
blev aktieeksponeringen reduceret i to omgange med 
cirka 10 procentpoint. Det var i maj 2016 forud for bre-
xit-afstemningen, og det var i juli, hvor der var udsigt til 
et lidt turbulent efterår med det spændende præsident-
valg i USA. Umiddelbart efter præsidentvalget i novem-
ber blev aktieeksponeringen øget dels gennem tilkøb af 
aktier, dels ved investering i forskellige finansielle instru-
menter. Disse positioner har siden bidraget godt til det 
opnåede afkast. 

Baggrunden for den øgede aktieeksponering var for-
ventninger om præsident Trumps planer om skattelet-
telser til både borgere og virksomheder og investering i 
ny infrastruktur på cirka 1.000 milliarder dollar. Indtil 
videre er det fortsat planer, der mangler at blive konkre-
tiseret og forhandlet. 

Det er den amerikanske Kongres, der formulerer og 
vedtager love og med et midtvejsvalg om 1½ år, er der 
mange lokale interesser ude i staterne på spil for de  
repræsentanter og senatorer, der er på valg. Men investe-
ringskomitéen fæster lid til, at Trump og det republikan-
ske flertal i Kongressen i løbet af 2017 kan gøre planerne 

SOLIDT MOMENTUM  
I AFKASTENE

Investeringskomitéen.
Investeringskomitéen har ansvaret for Formueplejes overordnede  
investeringsstrategi, aktivfordeling og risikoeksponering. 
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mere konkrete og modne til vedtagelse, specielt fordi 
både en skattereform og infrastrukturinvesteringer  
er populære politiske emner i valgkampene ude i de  
enkelte stater.

Europa i en brydningstid
Formueplejes globale aktieportefølje indeholder i øjeblik-
ket 58 procent amerikanske aktier. Europæiske aktier  
udgør cirka 30 procent, og i Europa er der flere kom-
mende politiske begivenheder, der vil præge de finansielle  
markeder. 

Den 23. april gennemføres første runde af det franske 
præsidentvalg, hvor Marine Le Pen og Emmanuel Macon 
forventes at gå videre til anden runde, der afgøres den 7. 
maj. Formuepleje forventer ikke, at Le Pen fra det højreori-
enterede parti Front Nationale vinder i anden runde. Men 
porteføljerne er under alle omstændigheder positioneret 
til at kunne modstå de forventede skvulp op til og efter val-
get. Og selv om Le Pen skulle vinde, vil det ikke betyde, at 
Formueplejes porteføljer bliver mærkbart negativt ramt, 
idet obligationsrenterne må formodes at falde og euroen 
vil blive svækket, hvilket helt eller delvist vil kunne mod-
virke et aktiekursfald for de europæiske aktier.

Obligationsinvesteringerne
Det er vigtigt at være opmærksom på, at Formuepleje 
gennem sine blandede porteføljer ikke er en traditionel 
obligationsinvestor, idet Formuepleje anvender forsigtig 
gearing til at opnå det bedst mulige afkast af porteføljer-
nes obligationsinvesteringer. Det afgørende for afkastet 
er dermed ikke den aktuelle obligationsrente, men for-
skellen på den rente, vi kan låne til på vegne af investo-
rer, og den rente vi kan investere pengene til.

I 2017 har Formueplejes samlede investeringer i  
danske realkreditobligationer på mere end 27 milliarder 
kroner fortsat den gode udvikling fra 2016 og leveret 

merperformance. For de gearede porteføljer har den  
aktive styring af låneporteføljerne betydet et lille fald i  
lånerenterne, der i øvrigt fortsat er negative og ligger på 
cirka minus 0,2 procent. På investeringssiden har rente-
bevægelserne overordnet set ikke være ret markante, dog 
har forholdet mellem renterne på de kortløbende og læn-
gere løbende obligationer skiftet til fordel for Formue-
plejes investeringer i obligationer med op til 4 års løbetid. 
Formueplejes afdækning mod stigninger i renterne på de 
langtløbende obligationer har også bidraget positivt. 

Kigger vi på den rene gearede obligationsfond, Fokus,  
er afkastet på cirka 1 procent i 2017 efter omkostninger. 
Det lyder måske ikke af så meget, men det inkluderer et 
merafkast på 0,5 procentpoint i forhold til benchmark.

Resten af 2017
Formuepleje forventer fortsat et godt aktieår, hvor ind-
ledningen af 2017 har bekræftet dette syn. Det forven-
tede aktieafkast er fortsat, som det blev anført i investe-
ringskomitéens 10 bud for 2017 på op til 15 procent. Det 
betyder, som vi skrev i seneste udgave af FORMUE, ikke, 
at vi nødvendigvis ender året 15 procent oppe, men at 
det godt kan opnås i løbet af året. 

Vi forventer fortsat en stigende dollar og fortsat lave 
korte renter som følge af ECB’s ekspansive pengepolitik. 
Afkastet fra kreditobligationer, Absalon Invest Global 
High Yield og EM Virksomhedsobligationer, har i år også 
været ganske attraktivt med et niveau på cirka 4-5 pro-
cent. Investeringskomitéen forventer fortsat, at de to 
fonde vil levere et afkast på cirka det dobbelte for hele 
2017. Kreditobligationer indgår også som en del af  
porteføljerne i Formuepleje Optimum, Pareto og Safe.

Du kan altid se den aktuelle sammensætning i fonde-
nes faktaark på formuepleje.dk, og du er velkommen til 
at kontakte en formuerådgiver for mere information om 
vores fonde. 
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Der er flere positive  
forhold omkring  
High Yield-obligationer,  
der skaber berettiget  
forventning om et  
attraktivt afkast i 2017  
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Lad os indlede med at kaste et blik på performance 
i 2016 for de fonde, som Formueplejes kreditobli-
gationsteam har ansvaret for. Den ene fond med 
globale High Yield-obligationer indtog førsteplad-
sen i Europa med et afkast på 17,5 procent, mens 
den anden fond med Emerging Market-virksom-
hedsobligationer kom i top 15 med et afkast på 
over 16 procent. Så ikke alene havde selve aktiv-
klassen god medvind i 2016, den aktive forvaltning 
bidrog også positivt til afkastet.

Men Formuepleje hviler ikke på laurbærrene. 
2017 ser udfordrende ud på flere fronter, selvom  
de makroøkonomiske rammebetingelser er gode.

”Vi kigger ind i et år med to store dagsordener. 
Den ene er den politiske usikkerhed i Europa med 
valg i blandt andre Frankrig, Tyskland og sandsyn-
ligvis Italien. Den anden er forventelige stigninger i 
den amerikanske rente. Begge scenarier har vi for-
beredt porteføljerne på, og med en relativ høj effek-
tiv rente for vores porteføljer er der pæn sandsyn-
lighed for, at investor kan forvente et afkast i 2017 
på cirka 10 procent på vores globale High Yield- 
afdeling,” siger chefporteføljemanager Klaus  
Blaabjerg.

To fonde
Formuepleje har to danske fonde, der investerer  
i virksomhedsobligationer. Den ene er Absalon  
Invest Global High Yield, der investerer i High 
Yield-obligationer udstedt af virksomheder over 
hele verden. High Yield-obligationer er obligatio-
ner, der har en relativ lav kreditrating og derfor  

giver en relativ høj rente. Den anden fond er Absa-
lon Invest EM Virksomhedsobligationer, der inve-
sterer i virksomhedsobligationer udstedt af virk-
somheder, der har deres aktiviteter i udviklings-
lande som for eksempel Brasilien, Mexico, Tyrkiet 
og lignende. Kreditvurderingen for fonden med 
EM-virksomhedsobligationer er en anelse højere.

High Yield 
Der er flere positive forhold omkring High Yield-
obligationer, der skaber berettiget forventning  
om et attraktivt afkast i 2017. For det første er der 
faldende konkursakti vitet i segmentet, fordi især de 
amerikanske energiselskaber, der står for mange af 
obligationsudstedelserne, er positivt påvirket af 
den højere og mere stabile oliepris. Med et niveau 
på 55-65 dollar pr. tønde er indtje ningen tilstræk-
kelig til at mindske selskabernes risiko for konkurs.

Klaus Blaabjerg forklarer, at hans kreditteam 
bruger en vigtig markør for at overvåge kvaliteten 
af High Yield-obligationerne. Det er udstedelsen af 
nye obligationer i det såkaldte CCC-segment. Det er 
obligationer med en ganske lav kreditværdighed, 
og som Formuepleje ikke investerer i.

”Vi holder nøje øje med udstedelsesaktiviteten 
for CCC-kreditobligationer, fordi det er en tempera-
turføler på, om markedet er ved at blive irrationelt 
dyrt. Men efter en svag periode fra efteråret 2014 
frem til foråret 2016 kan vi konstatere, at der ikke 
er vækst i nye udstedelser af CCC-kreditobligatio-
ner, hvilket er et sundhedstegn for hele High Yield-
markedet,” siger Klaus Blaabjerg.

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

Gode udsigter for  
virksomhedsobligationer

Formuepleje havde i 2016 succes med sin forvaltning af virksomheds-
obligationer, hvor flere af fondene endte i den absolutte top blandt  
tilsvarende europæiske fonde. Formuepleje har fortsat positive  
forventninger til afkastet fra virksomhedsobligationer i 2017 på trods  
af forventede amerikanske rentestigninger.
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På trods af det konstruktive syn på High Yield-marke-
det generelt, er der en sektor, fonden er meget påpasse-
lig med, nemlig detailsektoren.

Detailsektoren er udsat for et stort indtjeningspres 
som følge af et stærkt konkurrencepræget marked med 
mange nye aktører som for eksempel Amazon.  
I USA har flere stormagasiner og store kæder været 
tvunget til at lukke eller sælge butikker, simpelthen 
fordi kunderne i højere og højere grad shopper hjemme 
bag skærmen og ikke bag en indkøbsvogn.

Køber langtløbende obligationer
De seneste mange måneder har en vigtig hjørnesten  
i porteføljesammensætningen været at investere i  
obligationer med lang løbetid og høj kreditkvalitet og så 
afdække den øgede renterisiko ved at sælge rentefutu-
res, ligesom fonden afdækker valutarisiko ved at sælge 
dollar og engelske pund mod danske kroner på termin. 

Resultatet er, at porteføljen dermed ikke har en  
højere renterisiko, men til gengæld opnår en høj effek-
tiv rente. Aktuelt har Absalon Invest Global High Yield 
en gennemsnitlig effektiv rente på 7,3 procent, hvilket 
er 2 procentpoint højere end benchmark, og altså  
udtryk for en helt bevidst strategi om at investere i 
langtløbende obligationer som handles på lave kurser, 
høste det høje renteafkast og eliminere den øgede  
renterisiko gennem finansielle instrumenter.

Klare valg og fravalg
På porteføljeniveau har teamet også foretaget nogle 
klare valg og fravalg for at optimere og imødegå de  
udfordringer, der venter. I Europa har mange virksom-
heder fokus på at nedbringe gæld for at styrke deres 
kreditvurdering. Desuden køber Den Europæiske  
Centralbank op i virksomhedsobligationer, hvilket  
sikrer lavere kursudsving alt andet lige. Disse  
forhold gør investeringer i europæiske virksomheder 
attraktive i forhold til amerikanske. Porteføljen er yder-
ligere overvægtet i finansielle selskaber som banker  
og forsikringsselskaber, blandt andet fordi banker  
og forsikringsselskabers indtjening drager fordel af  
stigende renter.

Værn mod stigende amerikansk rente
Netop stigende amerikanske renter er en af de vigtigste 
udfordringer for kreditteamet i 2017, hvor opgaven er 
at beskytte sig bedst muligt mod det kurstab, som  
rentestigninger normalt medfører, uden at det går for  
meget ud over afkastet. Formuepleje forventer stigende 
amerikanske renter som følge af, at Den Amerikanske 
Centralbank i 2017 har meldt ud, at den forventer ren-
testigninger for at modvirke den tiltagende vækstbase-
rede inflation i den amerikanske økonomi.

KREDITOBLIGATIONER

KREDITOBLIGATIONSTEAMET BESTÅR AF

Head of Corporate Credit, Klaus Blaabjerg 
Chefporteføljemanager, Sune Højholt Jensen 
Senior porteføljemanager, Toke Katborg Hjortshøj
Senior porteføljemanager, Peter Dabros
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Klaus Blaabjerg fortæller, at teamet har gennemført  
en porteføljeanalyse for at se, i hvilket omfang en stig-
ning i den 10-årige amerikanske rente påvirker porte-
føljen med High Yield-obligationer. Konklusionerne er,  
at afkastet i langt højere grad er påvirket af aktiemar-
kedet, end det er påvirket af udviklingen i den ameri-
kanske rente. 

Det er desuden en konklusion, som nobelprisvinderen 
Merton tidligere har draget, idet hans analyser viser, at 
afkastet på High Yield-virksomheds obligationer er mere 
påvirket af øget indtjening og gældsnedbringelse end af 
udviklingen i den risikofrie rente. Når så porteføljen 
ydermere er investeret i bankobligationer, der påvirkes 
positivt ved rentestigninger, så indikerer scenarieana-
lysen for fonden, at en stigning i den amerikanske 
10-årige rente på 0,5 procentpoint alt andet lige øger 
 afkastet med 0,75 procent i High Yield-porteføljen.

ECB lurer i kulissen
I Europa lægger Den Europæiske Centralbank en solid 
hånd under hele markedet for virksomhedsobligationer 
gennem de massive opkøb af Investment Grade-obligati-
oner, som banken har foretaget, og som den har meldt 
ud, vil fortsætte året ud. Men alle ved, at opkøbene slut-
ter på et tidspunkt. Formuepleje forventer, at ECB senest 
i fjerde kvartal vil signalere en nedtrapning af opkøbene, 
der så sandsynligvis vil blive indledt i løbet af 2018, men 
det afhænger meget af den politiske situation i Europa.

”Det betyder, at vi skal være særdeles årvågne og 
gerne reagere på denne udfordring med rettidig omhu,” 
siger Klaus Blaabjerg. 

EM Virksomhedsobligationer
Formueplejes fond med virksomhedsobligationer er  
fokuseret inden for obligationer udstedt af virksom-
heder, der har sine aktiviteter i Emerging Markets.  
Her ser Klaus Blaabjerg også en række udfordringer,  
som teamet håndterer på forskellig vis.

Traditionelt bliver EM virksomhedsobligationer  
negativt påvirket af stigende amerikanske renter, da en 
stor del af virksomhederne har udstedt deres gæld i  
dollar og ud over den højere refinansieringsrente ved 
rentestigninger, så stiger kursen på dollar normalt også, 

når den amerikanske rente stiger. Det øger kursværdien 
af gælden målt i lokalvaluta. Den risiko kan ikke helt  
elimineres, men teamet har bevidst valgt at investere i 
obliga tioner udstedt af eksportvirksomheder, der også 
har deres indtægter i dollar. Dermed rammes virksomhe-
derne ikke negativt af rente- og dollarstigninger. Yder-
ligere kan risikoen imødegås ved at benytte finansielle 
instrumenter, hvis det viser sig nødvendigt.

Et andet bevidst valg er fravalget af kinesiske  
virksomheder.

”Det er ikke fordi, vi forventer en katastrofe i Kina, slet 
ikke. Men når vi analyserer de kinesiske virksomheders 
obligationer, er det vores klare vurdering, at de er alt for 
dyre i forhold til det forventede afkast og risiko,” siger 
Klaus Blaabjerg.

Formueplejes kreditteam vælger desuden fortrinsvis 
obligationer fra virksomheder, der har fokus på at  
forbedre deres balancer og nedbringe gæld. Antallet af  
konkurser er lavt for segmentet, og det er generelt også 
positivt, at råvarepriserne er stabile til stigende.

I Absalon Invest EM Virksomhedsobligationer ligger 
porteføljens gennemsnitlige effektive rente på 6,5 pro-
cent. Det er cirka 2 procentpoint højere end benchmark. 
Den højere effektive rente skyldes det samme portefølje-
valg som for High Yield-obligationer, hvor der investeres 
i obligationer med lang løbetid, og hvor renterisikoen  
reduceres gennem finansielle kontrakter.

Klaus Blaabjerg forventer et afkast i 2017 på op imod 7 
procent for Absalon Invest EM Virksomhedsobligationer.

EM eller High Yield
Hvad skal man så vælge? Absalon Invest Global High 
Yield eller EM Virksomhedsobligationer. Det er et spørgs-
mål, Klaus Blaabjerg ofte får. Han plejer at svare:

”For den langsigtede investor, der ønsker et attraktivt 
afkast fra renteaktiver, er en blanding af begge fonde en 
god idé, idet det reducerer porteføljerisikoen, når der  
investeres i mere end 150 forskellige obligationer. Med de 
risici, der lurer omkring det politiske landskab i Europa 
og de amerikanske rentestigninger, så er det besindige 
valg at investere i begge”, siger Klaus Blaabjerg. 

Opmærksomheden henledes på, at investeringshori-
sonten er mindst tre år for begge fonde. 

” Det er ikke fordi, vi forventer en katastrofe i Kina, slet ikke.  
Men når vi analyserer de kinesiske virksomheders obligationer,  
er det vores klare vurdering, at de er alt for dyre i forhold til  
det forventede afkast og risiko.”                             

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

UIE er et usædvanligt selskab, der producerer palmeolie i Malaysia og  
Indonesien. Selskabet er dansk, særdeles veldrevet og har et attraktivt  
forventet kurspotentiale.

Formueplejes store globale aktieportefølje indeholder  
få danske aktier. Men palmeolieselskabet, United Inter-
national Enterprises, UIE, er en af de få, der har ligget i 
porteføljerne siden Formuepleje skiftede til ny aktie- 
porteføljeforvalter i juli 2012. UIE, som er børsnoteret i  
København, er et holdingselskab, der langt overvejende 
beskæftiger sig med udvinding og produktion af primært 
palmeolie og i mindre grad kokosnødder. 

UIE ejer 47,3 procent af United Plantations, der er det 
egentlige produktionsselskab. United Plantations råder 
over 38.923 hektarer plantage med 35.309 hektarer olie-
palmer og 3.614 hektarer kokospalmer i Malaysia. Yder-
ligere ejer selskabet 9.179 hektarer med oliepalmer i  
Indonesien. Foruden selve produktion af de små rødgule 
palmefrugter har selskabet flere oliemøller og et raffina-
deri, så selskabet kan levere olier i forskellige kvaliteter 
til det store internationale marked for vegetabilske olier. 
Palmeolie udgør den største del af markedet for vegeta-

bilske olier med soja- og rapsolier på de næste pladser. 
Selskabet drives i fælleskab af to brødre fra Holstebro, 
Carl Bek-Nielsen og Martin Bek-Nielsen. De bor på plan-
tagen i Malaysia og deltager meget aktivt i driften af virk-
somheden. De har overtaget virksomheden fra deres far.

Dygtige landmænd
”Jeg har mødt dem mange gange, og det er to meget  
sympatiske og utroligt engagerede landmænd, der er  
meget optagede af hele tiden at optimere driften og  
minimere omkostninger og spild. Samtidig arbejder de 
meget systematisk med at forædle planterne, så frugterne 
vokser sig så store som muligt og dermed kan levere mest 
muligt olie. De har en høj etik og er meget optaget af  
bæredygtighed, idet de anvender så få sprøjtegifte  
som muligt og bruger ugler til at holde skadedyre nede,” 
siger senior analytiker Per La Cour, Alliance Bernstein.  
En investering i UIE er foruden en investering i en  

AKTIEPORTRÆT

Undervurderet 
investering i palmeolie

Per la Cour 
Senior Research Analyst, AllianceBernstein
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særdeles veldrevet og højtydende palmeolieproducent 
også en mindre investering i to svenske investerings-
selskaber, Melker Schörling og Greenbridge. Den ældste 
af brødrene, Carl Bek-Nielsen, sidder i bestyrelsen for 
Melker Schörling og har dermed unik adgang til et vigtigt 
investerings- og industrielt netværk i Sverige. Investe-
ringen i Greenbridge er en porteføljeinvestering i et inve-
steringsselskab, der beskæftiger sig med teknologi.

Risici
Som ved alle andre landbrug er en af de store risici vejr-
forholdene med problemer med tørke, regn, storme samt 
angreb af skadedyr. Palmer er dog meget robuste planter, 
der er i stand til at gå i dvale ved længere tørkeperioder. 
For at modvirke manglen på vand er der et udbredt å- og 
kanalsystem, der sørger for at fordele vand bedst muligt 
over hele plantagen.

At fastholde pålidelig og erfaren arbejdskraft er en  
anden vigtig faktor, hvor de to brødre gør meget ud af  
at bygge mindre byer i plantagen med huse, skoler og  
hospitaler for de ansatte og deres familier. Mange af  
arbejderne er gæstearbejdere, da den Malaysiske befolk-
ning har en relativt høj levestandard og ikke føler sig  
tiltrukket af det hårde fysiske arbejde med at skære  
kilotunge frugtklaser ned og bære dem ud til det store 
netværk af jernbanevogne. Selskabet beskæftiger 5.926 
ansatte i Malaysia og Indonesien.

Palmeolie er en råvare, hvor prisen sættes på verdens-
markedet i konkurrence med andre vegetabilske olier fra 
Asien, Afrika og Sydamerika. UIE har dermed ingen  

indflydelse på salgsprisen, og kan alene arbejde med at 
optimere udbyttet og spare omkostninger. Palmeolie  
anvendes i en lang række produkter som blandt andet 
sæber og kosmetik samt i fødevarer som chokolade  
og kager, hvor det erstatter hærdet fedt. Der er ingen 
transfedtsyrer i palmeolie. Desuden bruges palmeolie  
i bio-diesel. 

Branchen er udsat for politiske risici i form af  
ændringer i skatter og afgifter samt lokale politiske og 
økonomiske forhold. Selskabet er gældfrit og har et 
stærkt cash flow, der anvendes primært til udbytter og 
aktietilbagekøb. 

Aktie med potentiale
Senior analytiker Per La Cour fra Alliance Bernstein  
lægger vægt på, at aktien på langt sigt har et godt afkast-
potentiale i kraft af løbende opkøb af egne aktier og  
udbytter.

”For os som langsigtede investorer er det bare at læne 
sig tilbage og vente på, at aktieværdien stiger mere og 
mere i takt med indtjening og aktietilbagekøb. Risiko-
mæssigt er selskabet afhængigt af verdensmarkedsprisen 
på vegetabilske olier, men det finansielle beredskab i 
form af ingen gæld betyder, at det har en stor modstands-
kraft over for perioder med lave priser. I vores portefølje 
bidrager den dermed positivt til porteføljens samlede  
risikoprofil,” siger senior analytiker Per La Cour. 
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SVAR: Indløsnings- og emissionsomkost-
ninger er lovbestemte og betyder, at når en 
ny investor ønsker at investere i en hvilken 
som helst given dansk investeringsfond, så 
skal den nye investor betale alle de omkost-
ninger, der følger med, når de nye penge, der 
kommer ind i fonden, skal investeres i nye 
værdipapirer. Dermed kommer de gamle  
investorer ikke til at betale handelsomkost-
ninger for de nye penge, der skal investeres. 
Det kaldes emissionsomkostninger. 

Det samme gælder, når en bestående  
investor vælger at sælge sine investerings-
beviser, så skal de omkostninger, som følger 
af, at fonden skal sælge ud af bestående 
værdipapirer, retfærdigvis pålægges sælger. 
Det sker i form af indløsningsomkostninger. 
Som hovedregel kan disse omkostninger 

ikke undgås, dog kan der opstå særlige 
markedsforhold, hvor en sælger og en  
køber direkte kan matche deres modsatret-
tede handler overfor hinanden via børsen.  
I sådanne tilfælde kan sælger være heldig 
at sælge til en højere kurs end indre værdi  
minus indløsningsfradraget, og køber kan 
købe til en lavere kurs end indre værdi plus 
emissionstillægget. 

Handler investor gennem Formuepleje,  
forsøger vi altid at matche købere og sæl-
gere, hvis det er muligt.

Senior formuerådgiver 
Mette Holmgaard

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 02.06.2017.

SPØRG FORMUEPLEJE

Jeg har givet mit barnebarn 50 styk 
Formuepleje Penta i dåbsgave. Hvor-
dan forholder det sig skattemæssigt, 
når barnebarnet om 18 – 20 år sælger 
sine Penta? C.J. Fredericia

SVAR: Gaveafgiftsmæssigt er er ingen 
problemer, idet gaven er under gave-
grænsen. Ved et fremtidigt salg for- 
holder det sig sådan, at Formuepleje 
Penta er en akkumulerende fond, hvil-
ket betyder, at skatteårets gevinst/tab  
beskattes hvert år som kapitalindkomst 
hos barnet. 

Det betyder reelt, at medmindre dit 
barnebarn har andre typer af kapital-
indkomst (renter), så vil det urealise-
rede afkast være skattefrit i det omfang 
kapitalindkomsten er mindre end  
frikortgrænsen på 33.800 kroner 
(2017-sats). 

Alt i alt er Formuepleje Penta rent 
skattemæssigt ideel til børn fordi den 
løbende værdistigning ”skattefrit  
absorberes”, så længe kapitalindkom-
sten holdes inden for frikortgrænsen. 
Denne fordel opnås ikke, hvis barnet 
havde investeret i almindelige aktier  
eller udbyttebetalende investerings-
foreninger, idet aktieindkomst ikke er  
omfattet af frikortet.

 

Senior 
formuerådgiver 
Henrik Iwersen 

Indløsnings- og  
emissionsomkostninger

Jeg kan se på jeres hjemmeside, at I har nogle indløsnings- og emissionsomkost- 
ninger, der gør handlen dyrere. Hvad er det for noget? Og kan jeg undgå dem?   
S.P. Slagelse.

SKAT 
ved salg af gave

Brevkasseredaktør: kommunikationschef Søren Verup
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SVAR: Uden at gå i detaljer med alle de 
skattemæssige regler, så er det overordnede 
princip, at investorerne i en investeringsfond 
skattemæssigt skal stilles lige i forhold til, 
hvis de selv havde investeret i en tilsvarende 
portefølje af værdipapirer. Beskatningen  
udspringer af Ligningslovens §16 C.

Det betyder konkret, at realiserede kurs-
gevinster/tab, modtagne udbytter, renter og 
anden skattepligtig indkomst skal udloddes 
til beskatning hos investor mindst én gang 

om året. Investor skal her være opmærksom 
på, at afkast og udbytter ikke nødvendigvis 
følges ad, idet der i et år med lavt afkast  
sagtens kan være blevet realiseret gevinster 
på værdipapirer købt i tidligere år. Udbyttet 
kan derfor sagtens være højere/lavere end  
afkastet. Men over længere perioder udlignes  
forskellen.

For Absalon Invest Danske Aktier udbeta-
les udbyttet for regnskabsåret 2016 via depo-
tets afkastkonto umiddelbart efter den ordi-
nære generalforsamling den 25. april 2017.

Senior formuerådgiver  
Anders Kristiansen  

Udbytte
Jeg kan se, at I forventer at udlodde 15,90 
kroner i udbytte pr. investeringsbevis i 
Absalon Invest Danske Aktier. Hvordan 
bestemmer I udbyttet? E.K. Esbjerg

Jeg vil gerne investere i Formue-
plejes globale aktieportefølje.  
I har to tilsyneladende ens fonde, 
LimiTTellus og Globale Aktier, 
hvad er forskellen?  
V.E. Silkeborg 

SVAR: Overordnet er der to for-
skelle: Omkostningerne og porteføl-
jestyring. Formuepleje Globale  
Aktier er den ”rene” aktieportefølje, 
som vores rådgiver, Alliance  
Bernstein, beslutter positionerne i. 
Omkostningerne er anderledes, idet 
der ikke er resultathonorar. ÅOP er 
1,95 procent.

LimiTTellus er ligesom Formue-
pleje Globale Aktier investeret efter 
rådgivning fra Alliance Bernstein. 
Men i LimiTTellus har Formueplejes 
investeringskomité mulighed for at 
anvende finansielle instrumenter for 
enten at øge eller mindske aktieeks-
poneringen. Desuden kan investe-
ringskomitéen til- eller fravælge  
enkelte aktier eller fonde. LimiTTel-
lus har resultathonorar og ÅOP er 
1,35 procent. 

Med andre ord, så får investor 
den rene globale aktieportefølje,  
sådan som Alliance Bernstein har 
sammensat den ved at investere i 
Formuepleje Globale Aktier. Mens  
investor i LimiTTellus køber en por-
tefølje, der er sammensat af Alliance 
Bernstein og justeret efter investe-
ringskomitéens aktuelle forventnin-
ger. De faste omkostninger er lavere 
i LimiTTellus, da der også er resultat-
honorar. Til slut skal det nævnes, at 
LimiTTellus er akkumulerende mens 
Globale Aktier er udbyttebetalende.

Senior  
Formuerådgiver  
Henrik Jackerott

Forskellen på  
Formuepleje  
Globale Aktier  
og LimiTTellus

SVAR: Skatteloftet for kapitalindkomst  
er 42 procent, men den sats kommer man 
kun op på, hvis man har positiv kapitalind-
komst over 42.800 kroner, og samtidig  
betaler topskat af sin personlige indkomst. 
Topskattegrænsen for personlig indkomst 
er 479.600 kroner, og da din personlige 
indkomst er 200.000 kroner, anvendes det 
dermed ikke-udnyttede beløb på 279.600 
kroner til at forhøje bundgrænsen for  
kapitalindkomst fra de 42.800 til 322.400 
kroner. 

Da du oplyser din kapitalindkomst til at 
være i niveauet 250.000 kroner, kommer 
du ikke til at betale den højeste sats på 42 
procent. Din beskatning af kapitalindkom-
sten vil derfor være kommuneskat + sund-
hedsbidrag + bundskat, svarende til 34,9 
procent (plus eventuel kirkeskat). Her  
nyder du godt af at være bosat i Gentofte 
Kommune, der har en kommuneskat, som 
er lavere end landsgennemsnittet. Hvis du 
i stedet havde haft de 250.000 kroner som 

aktieindkomst, skulle du have betalt 27 
procent af de første 51.700 kroner og  
42 procent af resten, svarende til et gen-
nemsnit på 38,9 procent. Du sparer i det 
konkrete tilfælde 4,0 procent ved at have  
indkomsten som kapitalindkomst og ikke 
aktieindkomst. De nævnte tal og procent-
satser er gældende for 2017.

 
Senior  
formuerådgiver 
Søren Nielsen

Jeg er pensionist, og har en personlig indkomst på cirka 200.000 om året før skat. 
Hertil kommer kapitalindkomst i form af renteindtægter og kursstigninger på For-
muepleje Safe med mere, som regel i niveauet 250.000 kroner. Hvordan beskattes jeg 
af kapitalindkomsten, og ville jeg i virkeligheden være bedre stillet, hvis jeg kunne få 
samme afkast som aktieindkomst? Jeg er ikke gift.   
C.R.H., Charlottenlund

BESKATNING AF AFKAST
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 02.06.2017.



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, så som til køleskabe i supermarkeder, 
energiproduktion og donkrafte. Virksomheden ligger i 
en forstad til Chicago i staten Illinois, men flyttede i 2010 
sit hovedsæde til New York. Dover Corporation omsatte i 
2016 for næsten 7 milliarder dollar med over 28.000 an-
satte. 

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

City og beskæftiger sig primært med finansiel infor-
mation og analyser. Selskabet er blandt andet ejer af  
Standard & Poor’s Rating Services. S&P Global Inc, der 
blev dannet i 1917 efter en fusion mellem The McGraw 
Publishing Company og The Hill Publishing Company, 
var oprindeligt en forlagsvirksomhed, men solgte denne 
afdeling fra i 2012. Selskabet beskæftiger i dag cirka 
20.000 ansatte fordelt på 31 lande med en omsætning  
på næsten 5,6 milliarder dollar i 2016.

Anthem Inc. er et amerikansk 
sundhedsforsikringsfirma  

som blev grundlagt tilbage i 1940’erne i Indianapolis,  
Indiana, USA. Efter sammenlægningen med WellPoint 
Health Networks i 2004 blev Anthem Inc. det største  
for-profit sundhedsfirma under Blue Cross and Blue 
Shield Association, en forening af sundhedsforsikrings-
organisationer. Anthem Inc. omsatte i 2016 for 85 milli-
arder dollar med over 37.000 ansatte.

Service Corporation International (SCI) er et 
amerikansk selskab, som leverer goder og 
service i forbindelse med begravelser. Selska-

bet har hovedsæde i Neartown, Houston Texas og arbej-
der med 400 kirkegårde fordelt på 45 stater, 8 canadiske 
provinser samt Puerto Rico. SCI blev dannet i 1962 og 
omsatte i 2016 for 3 milliarder dollar med over 23.000 
ansatte.  

Guangdong Investment er et  
kinesisk firma med hovedsæde  
i Hong Kong. Guangdong Invest-

ments hovedoperationer inkluderer vandressourcer,  
infrastruktur og ejendomsinvestering, heriblandt butiks-
centre og hoteller. Guangdong Investment blev stiftet i 
1973 og havde med sine 6.522 ansatte en omsætning i 
2015 på over 9 milliarder Hong Kong dollar.

Jyske Bank er Danmarks  
tredjestørste bank med ho-

vedsæde i Silkeborg. Ud over Jyske Banks bankforenin-
ger i Danmark består koncernen af datterselskabet BRF-
kredit, leasingselskabet Jyske Finans samt en datterbank 
i Gibraltar. Banken blev grundlagt i 1967 og har i dag 
næsten 4.000 ansatte. 

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.

Moody’s Corporation er et 
amerikansk kreditrating-

bureau, som blev etableret i 1909 af John Moody. Det er 
holdingselskabet for Moody’s Investors Service, som be-
skæftiger sig med finansiel analyse af kommercielle og 
statslige organisationer. Selskabet vurderer også kredit-
værdigheden af låntagere til obligationer ved hjælp af en 
standardiseret vurderingsskala. Moody’s har en markeds-
andel på omkring 40 procent af verdens kreditratingmar-
ked. Selskabet er blandt de tre største i sin branche, sam-
men med Standard & Poor’s og Fitch Ratings.

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 ’Sy-
stemanalyse und Programmentwicklung’ (SAP) af fem tid-
ligere IBM-medarbejdere. Akronymet fik senere en anden 
betydning da navnet på virksomheden blev ændret til ’Sy-
steme, Anwendungen und Produkte in der Datenverar-
beitung’. Virksomheden har siden 2005 haft det officielle 
navn SAP AG, men skiftede til SAP SE i 2014. Produktom-
rådet omfatter en bred vifte af planlægnings- og økonomi-
programmer og SAP omsatte for 22 milliarder euro i 2016 
med 84.000 ansatte.
 

United Health Group er et af USA’s 
mest diversificerede sundhedsser-

vice selskaber. Selskabet er en Managed Care Organisa-
tion, som er en bred betegnelse for teknikker, der har til 
formål at reducere medlemmernes sundhedsomkostnin-
ger og forbedre kvaliteten af sundhedsservicen. Selska-
bet blev stiftet i 1977 og servicerer i dag cirka 70 millio-
ner medlemmer. I 2016 omsatte selskabet for næsten 
185 milliarder dollar med 230.000 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 
verdens største softwareproducent målt på omsætning 
og et af verdens mest værdifulde selskaber. I 2016 havde 
Microsoft 114.000 ansatte og en omsætning på 85 milli-
arder dollar. 
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Formueplejes foreninger på tværs 
Oversigt over samtlige Formueplejes investerings- og kapitalforeninger, opgjort pr. 31. marts 2017.

* 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.
**** Foreslåede udbytter, der forventes vedtaget på foreningernes ordinære generalforsamlinger den 25. april 2017.

ØVRIGE FORMUEPLEJEFORENINGER

Indre 
værdi

Udbytte
regnskabsåret
2016****

Emision/
indløsningssats

i %

Løbende 
omkostninger  
i % p.a.***

Investeringsunivers og strategi

Formuepleje Forbrugsaktier 112,13 0,00 kr. 0,30/0,30 1,76 Globale aktier inden for stabilt og cyklisk forbrug

Formuepleje Globale Aktier 148,12 9,20 kr. 0,30/0,30 1,65 Global aktieportefølje

Formuepleje LimiTTellus 147,59 Akkumulerende 0,30/0,30 0,83
Global aktieportefølje med mulighed for risikostyring
10% resultathonorar**

Absalon Danske Aktier 118,52 15,90 kr. 0,30/0,30 1,65 Danske aktier

Absalon EM Virksomhedsobl. 112,23 2,50 kr. 0,65/0,65 1,18 Virksomhedsobl. udstedt af selskaber inden for Emerging Markets

Absalon Global High Yield 106,02 2,80 kr. 0,50/0,50 1,15 Globale virksomhedsobl. med lavere gns. rating end Investment Grade

Absalon Obligationer 104,96 2,10 kr. 0,25/0,25 0,50 Danske obligationer og globale virksomhedsobligationer

Absalon Rusland 115,30 0,00 kr. 1,00/1,00 2,76 Aktier inden for SNG-området, dog primært russiske

Absalon PensionPlanner Stabil 157,34 Akkumulerende 0,40/0,40 1,77 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

Absalon PensionPlanner Moderat 169,41 Akkumulerende 0,40/0,40 1,83 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

Absalon PensionPlanner Balance 195,01 Akkumulerende 0,50/0,50 1,66 Balanceret portefølje med ligelig fordeling af obligationer og aktier

Absalon PensionPlanner Vækst 230,08 Akkumulerende 0,50/0,50 1,87 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 40 53 61 70 70 7 100

Markedsneutrale stategier 0 4 3 3 3 19 0

Virksomhedsobligationer 30 10 7 0 0 4 0

Globale aktier, bruttoeksponering 30 33 29 27 27 71 0

Markedseksponering i %

Obligationer og kontanter 31 94 166 255 309 -1 471

Virksomhedsobligationer 25 20 15 0 0 9 0

Markedsneutrale stategier 0 7 9 11 12 19 0

Globale aktier, bruttoeksponering 33 69 88 109 128 72 0

Omkostninger

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

Løbende omkostn. af formuen*** 0,76% 1,57% 1,91% 2,13% 2,38% 1,18% 1,73%

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 31. marts. 2017 118,97 128,06 145,08 166,76 180,07 110,64 118,55

High Water Mark 118,66 127,74 144,62 165,66 180,42 111,86 118,39
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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 FORMIDLINGUDGIVER

FORMUEPLEJEFORENINGERNE
Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

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

•  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 råd giver 
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.

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

 

INTRODUKTION TIL FORMUEPLEJE

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

TID OG STED

AARHUS Fredag den 21. april 2017 kl. 12.00

KØGE Fredag den 21. april 2017 kl. 12.00

ODENSE Tirsdag den 9. maj 2017 kl. 16.00

HERNING Torsdag den 11. maj 2017 kl. 16.00

VÆRLØSE
Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 16.00 – 18.30  
Bryggeriet Skovlyst, kombineret med 
rundvisning i bryggeriet.

ESBJERG Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 16.00

AARHUS Fredag den 19. maj 2017 kl. 12.00

HELLERUP Fredag den 19. maj 2017 kl. 08.30

HELLERUP Fredag den 19. maj 2017 kl. 12.00

AALBORG Tirsdag den 23. maj 2017 kl. 16.00

KØGE Tirsdag den 23. maj 2017 kl. 16.00

KØGE Torsdag den 15. juni 2017 kl. 08.30

AARHUS Tirsdag den 20. juni 2017 kl. 16.00

HELLERUP Onsdag den 21. juni 2017 kl. 08.30


