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Formuepleje har gennem de seneste år fået 
mange nye kunder fra forskellige bankers  
private banking-afdelinger. 

Her oplever vi ofte, at kunderne sætter 
pris på, at vi kun fokuserer på én ting her i 
huset. Det er konstant at indfri kundernes  
behov, krav og ønsker, så vi sikrer tillidsfulde 
samt lang- og livsvarige kundeforhold. Lige  
så stor pris bliver der sat på, at Formuepleje  
afholder sig fra at tjene penge på transaktio-
ner, når der skal handles i porteføljerne. For 
det betyder jo, at der aldrig kan foretages en 
handel i porteføljerne, som ikke er drevet af 
ønsket om at levere en bedre investering. 

Risiko har flere dimensioner
Vi oplever også, at vores nye kunder fortæller 
os, at de har fået en ekstra læring eller en eks-
tra dimension i deres syn på risiko og risiko-
styring ved at blive kunde hos Formuepleje. 
Det skyldes, at vi hos os ikke ser helt så endi-
mensionelt på risiko, som man gør andre ste-
der. Den typiske måde at anskue investorrisi-
ko på, er ved at placere kunder i risikogrup-
per fra lav til høj risiko. Når kunder ønsker lav 
risiko, skal de derfor have få aktier, og ønskes 
der høj risiko, skal de have mange aktier. 

Basalt set er den eneste måde, risikoen kan 
øges eller mindskes på, ved at skrue op eller 
ned for porteføljens andel af aktier. Altså jo fle-
re/færre aktier – desto større/mindre risiko.

Det er vi for så vidt enige i, men det er dog 
langtfra hele billedet. Vi tilføjer den dimensi-
on, at den gode investering skal tage udgangs-
punkt i den optimale portefølje med cirka en 
tredjedel aktier og to tredjedele obligationer. 
Skal risikoen øges, bør det ske ved at have 
mere af den optimale portefølje – ikke ved at 
”ødelægge” den optimale portefølje gennem 
øget aktieandel. 

Måden at få mere på, er ved at vi bruger 
moderat gearing i vores porteføljer. Det vil 
sige lån, som vores foreninger optager og ikke 
den enkelte investor. Det moderate i gearin-
gen dækker over, at vi aldrig vil geare en 
lavrisikoportefølje mere end 4 gange; heller 
ikke i en tid som vores, hvor vi nu for femte  
år i træk kan låne til negative renter – efter 
rentemarginal og omkostninger.

Mindre tabsrisiko
Et tredje risikoområde, som bankerne heller 
ikke ser så meget på, er at søge at bygge por-
teføljer, hvor tabsrisikoen og især risikoen for 
store tab undgås. Det er helt centralt at med-
tage denne dimension i alt lige fra rådgivning 
til risikostyring.  

Derfor har vi i dag ”designet” vores blan-
dede porteføljer, så de besidder den risiko-
egenskab, at vi vil undgå tab. Og vi kan se,  
det virker. Formueplejes moderat gearede 
porteføljer, Formuepleje Pareto, Safe, Epikur 

og Penta har reelt en lavere risiko for store 
tab end andre tilsvarende almindelige porte-
føljer med samme type overordnet risiko.  
Udsvingene er endda mindre på længere tids-
horisonter, og samtidig leverer Formueplejes 
porteføljer et højt forventet afkast i forhold  
til risikoen.

Lad mig i den forbindelse lige nævne at  
Formuepleje Safe, der har middel risiko, over de 
seneste fem år har leveret et afkast på cirka 91 
procent. Den typiske og ugearede pri vate ban-
king portefølje med middel risiko ville i samme 
periode have leveret 50 procent  i afkast! 

Din bedste private banker
Uden at prale mener vi helt seriøst, at For-
muepleje er den bedste private banker, du 
kan få. Du har adgang til dygtige rådgivere, 
der kan rådgive dig om den bedste løsning.  
Vi har gode solide investeringsløsninger med 
dokumenteret attraktivt afkast i forhold til  
risikoen. Vi fungerer godt i samarbejdet med 
bankerne og har alene fokus på at finde de 
bedste langsigtede kundeløsninger. 

Vi har kun fokus på den bedste løsning for 
kunden, og vores resultathonorar sikrer des-
uden, at kunden og Formuepleje har sammen-
faldende interesser i at skabe et attraktivt 
langsigtet afkast. 

Vi har i dette magasin på side 16 skrevet 
om et af de værktøjer, vi bruger i risikostyrin-
gen og rådgivningen. Det værktøj gør os blandt 
andet i stand til at tjekke kundernes portefølje 
ud fra den risiko, banken og kunden allerede 
har valgt og derfra arbejde videre med at opti-
mere afkast/risiko forholdet.

God læselyst – og kig gerne forbi vores 
kontorer i Aarhus og Hellerup til en dialog 
med os om, hvordan du kan forbedre din  
portefølje. 

LEDER

VI ER DIN BEDSTE  
PRIVATE BANKER

Søren S. Astrup, 
direktør, Formueplejeforeningerne
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NYHEDER 

1  Rådgivning
Der har været tryk på rådgivnings-
fronten det seneste kvartal, og det 
har gjort, at netop siden om rådgiv-
ning i Formuepleje har været den 
bedst besøgte i hele perioden. Husk, 
at Formueplejes rådgiverteam kan 
bruges til sparring om alle privat-
økonomiske forhold.

2  Lagerbeskatningen – derfor er 
den ikke så ringe endda 
Lagerbeskatningen er ofte et diskus-
sionspunkt, når private investorer 
skal investere frie midler, men 
selvom der er ulemper, er ordningen 
faktisk ikke så slem, som mange tror.

3  Aldersopsparing – bevidst  
eller ubevidst misforstået? 
Aldersopsparingen er en af de mest 
attraktive opsparingsmuligheder, 
men trods det er denne opsparings-
type overset af mange pensions- 
opsparere. Senior formuerådgiver  
Anders Bjørnager forklarer her, 
hvad man potentielt går glip af.  

4  Formueplejes 18 bedste  
pensionstip 
I Formuepleje rådgiver vi hele vejen 
rundt om vores kunders formue-
forhold. Et af de vigtigste og mest 
komplekse områder er pensions-
planlægning. I denne artikel giver 
senior formuerådgiver Henrik  
Iwersen sine bedste tip og tommel-
fingerregler om pension.

2017 og især årets andet kvartal har været 
præget af en række politiske valg i Europa,  
og Formueplejes eksperter har flere gange 
udtalt sig i den offentlige debat omkring den 
politiske usikkerhed, der er opstået i den  
forbindelse.

”Disse valg handler grundlæggende om 
den europæiske befolknings forståelse af og 
vilje til at reformere deres økonomier og især 
deres arbejdsmarkeder, som forhindrer EU-
samarbejdet i at fungere,” skrev Henrik 
Franck, direktør og medlem af Formueplejes 
investeringskomité den 22. maj i en kronik på 
borsen.dk.

Og netop reformerne er afgørende for 
fremtiden for euroen og det europæiske  
samarbejde, mener Henrik Franck:

”Euro-samarbejdet knirker, fordi lande 
som Frankrig og Italien ikke har gennemført 
økonomiske reformer. Tyskland og Danmark 
er eksempler på lande, som har gennemført 
smertefulde, men nødvendige reformer siden 

2000. Grækenland har ikke fået meget aner-
kendelse for, at landet faktisk har lært af 
gælds krisen i sommeren 2015 og nu har gen-
nemført nødvendige reformer. 

Spanien er også et godt eksempel. Men vi 
venter på Italien (og andre lande i Europa, 
red.), hvor de kommende valg er afgørende for 
udviklingen i EU.”

Selvom Europa de seneste år har stået over 
for udfordringer som brexit, øget EU-skepsis, 
den græske gældskrise og meget andet, kan 
det vise sig at være begyndelsen på en kon-
struktiv og nødvendig udvikling af EU:

”2017 har foreløbigt budt på valgresulta-
ter, der udfordrer den pessimisme, der ellers 
har domineret debatten om EU’s fremtid. 

Vi har set et valg i Holland, hvor EU-skep-
tikere ikke vandt så overbevisende, som for-
ventet. Nu ser vi i Frankrig, at Emmanuel  
Macron har vundet over erklærede EU- 
modstandere netop på en pro-EU-linje og 
økonomisk reformlinje.”

FORMUEPLEJE I MEDIERNE

DEN POLITISKE SITUATION I EUROPA 

MEST LÆSTE  
PÅ FORMUEPLEJE.DK 
Målt i perioden 1/4 – 22/6 2017

 

Fra 1. august i år bliver det billigere at investere i Investe-
ringsforeningen Absalon Invest afdeling Rusland. Det skyldes, 
at det er lykkedes at opnå en række besparelser ved at opsige 
aftaler med tidligere distributionspartnere af afdelingen, og 
derfor falder afdelingens managementhonorar fra 2,25 til 
1,85 procent.

Kontakt en rådgiver, hvis du har spørgsmål til ændringen 
eller ønsker at investere i Absalon Invest afdeling Rusland.

BILLIGERE AT INVESTERE I  
INVESTERINGSFORENINGEN 
ABSALON RUSLAND 
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SYNES DU GODT OM  
FORMUEPLEJE?
Så gør som mange andre og giv os et ”like” på Face-
book. Når du følger os på Facebook, får du blandt  
andet adgang til artikler og inspiration til, hvordan 
du får mere ud af din formue, og video-analyser  
omkring aktuelle emner som den amerikanske  
jobrapport, politiske valg og udviklingen på de finan-
sielle markeder fra vores eksperter – som du ikke 
finder andre steder.

Du har også mulighed for at følge Formuepleje  
på Linkedin og vores aktiestrateg Otto Friedrichsen  
på Twitter. 

TAK FOR SIDST!
Formuepleje vil gerne sige tak for sidst til de mange 
investorer, der i april og maj mødte op til forårets 
Formueplejedage over hele landet.

Denne gang satte vi blandt andet fokus på de  
afkast, Formueplejeforeningerne gennem tiden har  
leveret til investorerne, men vi kiggede også nærmere 
på individuelle risikoprofiler (som du også kan læse 
mere om i artiklen på side 16) og fordelene ved  
lager- kontra realisationsbeskatning.

Vi afholder efterårets Formueplejedage i slutnin-
gen af oktober og starten af november. Invitationer 
sendes ud på mail og kun til investorer, der har under-
skrevet en samtykkeerklæring.

OG VINDEREN ER …  
FORMUEPLEJE PENTA! 
I april blev der afholdt nordiske 
mesterskaber for investerings-
fonde, og ved prisuddelingen 
blev Formuepleje Penta kaldt på 
scenen hele to gange. Først for at 
modtage prisen for bedste multi-
strategi-investering og senere 
prisen som tredjebedst i den 
samlede vurdering af de 334 
fonde, der deltog i konkurrencen.

”Vi er meget glade for den fine 
anerkendelse, Penta har opnået 
– en indsats, som er kommet  
alle vores investorer til gode  
gennem de solide afkast, Penta 

har leveret de seneste mange år. 
Samtidig er vi også meget  
ydmyge over at modtage prisen, 
da det stiller, om muligt, endnu 
højere krav til, at Formuepleje 
skal blive ved med at levere  
afkast af høj kvalitet til investo-
rerne – ikke bare for Penta,  
men for alle vores fonde,” siger 
direktør Søren Astrup.

Læs mere om Formuepleje 
Penta, og hvordan fonden har 
klaret sig i forhold til andre i 
branchen i videnscenteret på  
formuepleje.dk.

MØD FORMUEPLEJE PÅ INVESTORDAGEN  
– OG FÅ GRATIS ADGANG TIL MESSEN
Når Dansk Aktionærforening holder InvestorDagen i Aarhus og København, 
har du som investor mulighed for at deltage helt gratis. Hold øje med  
formuepleje.dk, vores nyhedsmail eller Formueplejes Facebook og Linkedin-
profil, som giver dig mere information om arrangementet og de gratis billet-
ter, når dagen nærmer sig. InvestorDagen er Danmarks største messe for pri-
vate investorer, og som deltager får du dagen igennem masser af inspiration 
til nye investeringsmuligheder, og hvordan du sammensætter den rigtige  
portefølje. Næste InvestorDag afholdes i København den 19. september.



2017 viser sig indtil videre at blive netop det gode inve-
steringsår, som Formueplejes Investeringskomité for-
udså ved årets start. Afkastene drives af flere faktorer. 
Det positive aktiemarked i USA, der, når der måles på det 
brede indeks S&P 500, er steget cirka 9 procent målt i 
dollar, men når der korrigeres for en lavere dollarkurs er 
bidraget til afkastet cirka 3 procent. Formueplejes Inve-
steringskomité forventer dog, at dollaren i andet halvår 
mere end genvinder det tabte. En positiv bidragsyder  
til afkastene er aktieporteføljernes vægt i europæiske  
aktier, der har performet tilfredsstillende. Der kan også 
noteres et pænt positiv bidrag fra de moderat gearede 
obligationsporteføljer, der i Penta har bidraget med cirka 
3 procent indtil videre. Desuden har bidraget fra virk-
somhedsobligationer i Formuepleje Optimum, Pareto og 
Safe lagt yderligere til det positive afkast.

Hvor første kvartal var meget positivt, så er der i  
andet kvartal dukket flere skuffelser op, som generelt 
har fået afkastene for de blandede fonde, Optimum,  
Pareto, Safe, Epikur og Penta til at bøje lidt af i andet 
kvartal i forhold til det første kvartal af 2017. De vigtig-
ste faktorer koncentrerer sig omkring USA og den ameri-
kanske Trump-regering, hvor lovede reformer og infra-
strukturinvestering ikke ser ud til at blive så hurtigt 
implementeret som tidligere forventet. Markedet har 
indarbejdet disse nye forventninger i form af lavere  
dollarkurs og en flad udvikling på aktiemarkedet på 
trods af tilfredsstillende regnskaber for første kvartal.

Skattereform trækker ud
Der var for nogle måneder siden forventninger i marke-
det om, at Trump kunne levere en skattereform, der 
kunne sætte endnu mere gang i væksten i USA. Men den 
reform, som Trump endte med at præsentere, var stort 

set lige så detaljeret, som det han sagde under valgkam-
pen og holdt i meget overordnede vendinger på et enkelt 
A4 ark. 

Her lægger han op til markante nedsættelser af sel-
skabsskatten fra cirka 36 til 15 procent samt en forenk-
ling af skattesatser, regler og fradrag for borgerne. Næste 
fase med skattereformen kommer formentlig til at vare 
flere måneder, idet den amerikanske finansminister  
Steven Mnuchin og ledelsen af det republikanske parti 
nu går i gang over de næste måneder med at bearbejde 
og konkretisere forslagene til egentlig lovgivning, der  
så senere skal vedtages af kongressen. 

Formueplejes investeringskomité vurderer, at gen-
nemføres planen som fremlagt, vil det være særdeles  
posi tivt for især små og mellemstore amerikanske virk-
somheder, ligesom den amerikanske forbruger må for-
ventes at kunne øge sin disponible indkomst til gavn for 
virksomhedernes vækst og investeringer. Men tidshori-
sonten er usikker, idet eventuelle skattelettelser forment-
lig først kan implementeres tidligst i slutningen af 2018.

Europa viser fremgang
Det går tydeligvis bedre for den europæiske økonomi og 
euroen. Den lange periode med lave renter og fokus på 
pengepolitiske stimuli bærer frugt. Samtidig er det øko-
nomisk set glædeligt, at det franske præsidentvalg og 
valg til Nationalforsamlingen ser ud til at kunne lægge 
fundamentet for, at den nye franske præsident Emma-
nuel Macron og hans parti kan få gennemført nogle af de 
nødvendige reformer af fransk økonomi og arbejdsmar-
ked. Samtidig er det i et økonomisk perspektiv positivt, 
at flertallet af de franske vælgere bakker op om EU og 
Europa. De europæiske aktier er steget cirka 7 procent i 
første halvår, og Formueplejes Investeringskomité har 

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

Her halvvejs gennem året kan Formuepleje med tilfredshed notere gode 
solide afkast – for blandt andet Formueplejes store blandede fonde og 
fondene med virksomhedsobligationer.

TOPAFKAST
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HOLDER VED



fortsat positive forventninger til afkastet for europæiske 
aktier året ud. Til september er der Forbundsdagsvalg i 
Tyskland, hvor forventningerne er, at enten Merkel gen-
vinder magten eller taber den til supereuropæeren  
Martin Schultz fra SPD. Uanset udfaldet vil det styrke 
Europa og dermed den vigtige tysk-franske akse. 

Formuepleje ser dog med større usikkerhed frem  
mod det forventede valg i Italien i slutningen af 2017  
eller begyndelsen af 2018. Der er desværre tegn på, at 
det populistiske femstjerneparti med komikeren Beppo 
Grillo står til et godt valg. Partiet ønsker en afstemning 
om medlemskabet af euroen. Et europakritisk flertal i 
Italien vil være negativt for Europa og vil kunne skabe 
uro på det europæiske finansmarked.

Aktive beslutninger
Formueplejes Investeringskomité har siden årsskiftet 
valgt maksimal eksponering over for aktier i de blandede 
porteføljer. Desuden er aktieallokeringen optimeret gen-
nem finansielle instrumenter eksponeret over for euro-
pæiske aktier samt små og mellemstore amerikanske  
aktier. Dollar er ikke afdækket, mens der er en forsikring 
mod fald i det engelske pund.

Obligationsinvesteringerne
Formuepleje investerer gennem sine blandede porteføl-
jer i en fortrinsvis lånefinansieret obligationsportefølje 
og høster blandt andet afkast på forskellen mellem låne- 
og investeringsrente. Andet kvartal har været præget af 
svagt stigende obligationskurser primært som følge af 
god udenlandsk efterspørgsel efter danske obligationer. 
Generelt er danske realkreditobligationer fortsat et inte-
ressant alternativ i forhold til andre sikre europæiske  
obligationer, og det har investorerne fået øjnene op for.

Aktuelt har Formuepleje samlede investeringer i danske 
realkreditobligationer på mere end 30 milliarder kroner, 
og den gode afkastudvikling fra 2016 er fortsat ind i 
2017, idet Formueplejes rene gearede obligationsporte-
følje, Fokus, i år har leveret cirka 4 procent i afkast efter 
omkostninger. Det forventede afkast et år frem er cirka  
2 procent.

Afkastet fra kreditobligationer, Absalon Invest Global 
High Yield og EM Virksomhedsobligationer, har i år også 
været ganske attraktive med et niveau på cirka 5 procent 
for EM Virksomhedsobligationer og cirka 7 procent for 
Globale High Yield obligationer. Afkastet har været dre-
vet af en omhyggelig obligationsudvælgelse, en overvægt 
af europæiske pengeinstitutter, der i slutningen af kvar-
talet er blevet reduceret. Disse virksomhedsobliga tioner 
indgår som en del af porteføljerne i Formuepleje Opti-
mum, Pareto og Safe. Det forventede afkast for hele 2017 
er cirka 10 procent for Global High Yield og cirka  
7 procent for EM Virksomhedsobligationer.

Resten af 2017
Formuepleje forventer fortsat, at 2017 bliver et godt  
aktieår. Det forventede aktieafkast er fortsat, som det blev 
anført i investeringskomitéens 10 bud for 2017, på op til 
15 procent. Det betyder ikke, at vi nødvendigvis ender året 
15 procent oppe, men at det godt kan opnås i løbet af året. 
Bidraget til afkastet fra den fortrinsvise lånefinansierede 
danske obligationsporteføljer vil være moderat på cirka  
1-2 procent, mens bidraget fra globale virksomhedsobliga-
tioner vil være et par procentpoint højere. Vi forventer, at 
dollaren efter en svaghedsperiode i andet kvartal vil gen-
vinde sin styrke over for euro i løbet af andet halvår som 
følge af ECB’s ekspansive pengepolitik og de forventede 
amerikanske rentestigninger. 
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Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

2017 er et skelsættende år for Europa. Der er vigtige valg i de store  
toneangivende lande, modstanden mod EU bider sig fast, vi har et brexit,  
der udfordrer økonomisk og politisk, og i kulissen lurer gældsproblemerne  
i Grækenland. Billedet er broget, men der er bestemt også gode takter,  
der giver håb og lover bedre tider for Europa.

EUROPA

”Da vi i investeringskomitéen i starten af året kiggede på 
Europa, var det ikke med en god mavefornemmelse. Den 
voksende EU-skepsis og nationalisme, valgene i Holland, 
Frankrig, Tyskland og Italien og en økonomi i svag bed-
ring, men stadig i slæbesporet. Men her midtvejs gennem 
året er jeg forsigtig optimist,” siger direktør Henrik 
Franck, medlem af Formueplejes Investeringskomité.

Henrik Franck fremhæver først valget i Holland i 
marts, der ikke gav den forventede rygvind til nationa-
listen og EU-modstanderen Gert Wilders. Det skabte håb 
om, at bølgen af vælgere, der tilsyneladende lod sig  
forføre af populistiske politikere, var ved at aftage. Næste 
positive begivenhed for Europa var præsidentvalget i 
Frankrig, hvor Marine Le Pen, fra det højrepopulistiske 
Front Nationale, ikke var i nærheden af at vinde præsi-
dentposten, der i stedet gik til den reformivrige og EU-
venlige Emmanuel Macron, der endda senere fik absolut 
flertal med sit nye parti i det franske parlament, Natio-
nalforsamlingen.

Investeringskomitéen havde forudset, at der ville blive 
valg i Storbritannien i utide, men valgresultatet var over-
raskende. Theresa May valgte at udskrive valg tre år før 
nødvendigt, fordi hun ville have et klart mandat forud for 
de komplicerede forhandlinger om brexit. Hun satsede 
på at bevare sit flertal i Underhuset og dermed at få luk-
ket munden på de mere EU-kritiske parlamentarikere, så 
hun kunne gå til EU med et klart og stærkt mandat til at 
opnå den bedst mulige løsning for Storbritannien. Men 
hun fejlede stort, tabte flertallet og står svækket tilbage 
både i sit eget parti, de konservative, og i forhold til  
brexit-forhandlingerne.

”Theresa May har siden sin store tale i Lancaster i januar, 
hvor hun proklamerede et hårdt brexit, haft den strategi, 
at hun ved at lægge hårdt ud kunne få de vigtige ind-
rømmelser, der kunne sikre opbakning i Underhuset.  
Den strategi er grundstødt, hendes handlingsposition  
er svækket, og alt peger på endnu mere komplicerede  
forhandlinger, og det øger sandsynligheden for et blø-
dere brexit,” siger Henrik Frank.

Europas problemer
Selv om det alt i alt ser bedre ud her halvvejs gennem 
året, så står Europa over for mange og svære udfordrin-
ger, der har sat dagsordenen i mange år.

Siden Finanskrisen har EU kæmpet for at komme fri  
af krisen, få skabt nye job i især Midt- og Sydeuropa og få 
gang i væksten. Til forskel fra USA, der fjernede dårlig 
gæld fra bankerne og tidligt greb til ekspansiv penge-
politik med lave renter og opkøb af obligationer, så halter 
Europa et par år bagefter. 

Den Europæiske Centralbank er fortsat midt i deres 
udrulning af den ekspansive pengepolitik, hvor styrings-
renten indtil videre holdes på minus 0,4 procent, og der 
købes stats- og virksomhedsobligationer for 60 milliar-
der euro hver måned. Effekten kommer langsomt, og  
det generelle billede er, at den nordlige del af Eurozonen 
klarer sig godt. Især Tyskland har fordel af den for tysk 
økonomi lave eurokurs.

Men problemerne består stadig i Midt- og Sydeuropa. 
Spanien er i bedring, men arbejdsløsheden er fortsat høj 
på cirka 20 procent, og ungdomsarbejdsløsheden er 
mere end dobbelt så høj. Grækenlands gældsproblemer 

Europa står midt  
i en brydningstid

Henrik Franck
Direktør, partner, medlem af investeringskomitéen
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er aldrig for alvor blevet løst - de er i  
stedet blevet håndteret med nye lån, 
hvor håb om vækst og reformer kunne 
skabe en mere stabil situation. Men de 
virkelige problemer i Sydeuropa koncen-
trerer sig om de to store vigtige lande, 
Frankrig og Italien.

Frankrig er vigtig
Henrik Francks håb om et revitaliseret 
Europa retter sig især mod Frankrig.  
I årevis har Frankrig været Europas syge 
mand med stigende statsgæld, under-
skud på statens budget, et stift arbejds-
marked, lav pensionsalder og store stats-
støttede ineffektive virksomheder. Med 
valget af Emmanuel Macron som præsi-
dent i Frankrig og det overras kende  
absolutte flertal i National forsamlingen 
til Macrons kun godt et år gamle parti, La 
République En Marche, er der kommet 
håb om reformer. 

Macron er gået til valg på reformer, 
han er positiv over for EU og med et fler-
tal i ryggen er der begrundet håb om, at 
Europas syge mand kan begynde den 
nødvendige behandling, der kan øge væk-
sten ikke bare i Frankrig, men også i Syd-
europa og dermed hjælpe med at trække 
hele Sydeuropa op af hængedynget.

Men vejen er lang, og det er velkendt, 
at franskmændene gerne gør modstand 
mod selv de mindste ændringer med 
ganske markante demonstrationer. Og 
her er det værd at notere sig, at valg-
deltagelsen ved valgene har været  
meget lav, hvilket reelt betyder, at ud af 
100 franskmænd har kun 11 stemt på 
Macrons parti. 

En anden faktor, som kan komplicere 
vejen mod reformer er, at Macrons parti, 
La République En Marche, blev stiftet 
den 6. april 2016. Få af de valgte kandi-
dater har erfaring med politik på natio-
nalt niveau, og det ligger næsten i kor-
tene, at der skal en dygtig ledelse af 
partiet til for, at der ikke opstår uenig-
heder, uro og manglende fodslag om de 
krævede ændringer. 

Macron har i den anledning sagt til 
avisen Le Canard Enchaïné: ”Vi kommer 
til at få mange valgt ind, måske for 

mange. Det er nødvendigt at overvåge 
dem nøje for at undgå, at det bliver en 
rodebutik.”

”Jeg vurderer dog, at selvom vejen er 
banet for reformer af blandt andet  
arbejdsmarkedet, så det bliver nemmere 
at fyre og hyre, og at der nok også ind-
føres en højere pensionsalder, så har vi 
til gode at se det ske. Jeg er forsigtig op-
timist og både håber og tror, at Frankrig 
kan gøre det nødvendige for at komme 
på en bedre kurs. Jeg vil også lægge vægt 
på, at den for EU så vigtige stærke tysk-
franske akse ser ud til at bestå – uanset 
udfaldet af valget i Tyskland i septem-
ber,” siger Henrik Franck.

Dark Horse – Italien
Når det tyske valg til Rigsdagen er over-
stået i september, med forventet enten 
Angela Merkel eller Martin Schultz som 
forbundskansler, vil de finansielle mar-
keder vende deres opmærksomhed  
mod det næste valg i Italien – senest til 
maj 2018. 

Her fører Femstjernebevægelsen med 
komiker Beppe Grillo i menings målinger. 
Han er modstander af EU og har prokla-
meret, at hvis han vinder valget, vil han 
udskrive folkeafstemning om Italiens 
medlemskab af euroen.

”Det er svært at vurdere, hvor reelt 
dette scenarie er. Der er usikkerhed  
om meningsmålingerne, og der lader til 
at være en stemning blandt de europæi-
ske vælgere væk fra populistiske politi-
kere med nemme løsninger på komplice-
rede problemer. Men op til valget vil der 
være usikkerhed, og det vil være nega-
tivt for den ellers positive udvikling i 
Europa. Men skulle de reformvenlige 
partier i Italien sejre over femstjernebe-
vægelsen, vil det være positivt for Euro-
pas udvikling de kommende år,” siger 
Henrik Franck.

Brexit  
– det bliver meget kompliceret
Den store europæiske dagsorden hedder 
brexit. Theresa Mays storsatsning på et 
styrket mandat ved et valg i utide slog 
som bekendt fejl. Nu venter de meget 

EMMANUEL MACRON 

ANGELA MERKEL 

THERESA MAY

BEPPE GRILLO
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komplicerede forhandlinger, som vil blive forstyrret af, at 
der i det nye britiske Underhus er flere EU-venlige par-
tier, og at den britiske regering støttes af det nordirske 
parti DUP, der er positiv over for EU.

Henrik Franck kan næsten ikke se ende på de mange 
problemer, der skal løses i de kommende brexit-forhand-
linger med EU.

”Der er mange store knaster, der ser næsten uløselige 
ud. Lad mig i flæng nævne: Ny grænsekontrol mellem  
Irland og Nordirland, hvor arbejdskraften og varerne i 
dag flyder frit. Manglende EU-bankpas til den meget 
store og vigtige finanssektor i London. Der er manglende 
investeringslyst fra udenlandske investorer – hvor især 
Japan er meget kritisk over for brexit. Et Skotland, der 
gerne vil blive i EU. Kommer det til at ske, skal der opret-
tes en ny grænse. Dertil kommer prestigetabet for et 
Storbritannien i opløsning.” 

”Der er også hele problemkomplekset vedrørende  
ophold for de mange (højtuddannede) udlændinge i  
landet og de mange briter, der bor og arbejder rundt  
omkring i Europa. Der er mulige toldafgifter for handel 
og tjenesteydelser, der vil give store problemer for hand-
len med Europa og påvirke Storbritanniens eksport  
negativt. Der er nye handelsaftaler med resten af verden, 
aftaler der tidligere har været en del af EU,” siger Henrik 
Franck, der understreger, at det kun er toppen af de  
udfordringer, der skal løses ved et succesfuldt brexit.

Henrik Franck vurderer, at det bliver meget besværlige 
forhandlinger, hvor resultaterne skal godkendes af det  
britiske parlament. Det er ikke usandsynligt, at aftalen 
med EU bliver stemt ned i Underhuset. Sker det, ud løser 
det efter alt at dømme et valg. Et nyt parlament kan, hvis 
der fortsat ikke er flertal for brexit-aftalen, være tvunget 
til at udskrive en ny folkeafstemning om brexit. 

”Var der usikkerhed forud for det nyligt overståede 
britiske valg, så er denne usikkerhed kun øget. Jeg vil  
bestemt ikke udelukke, at vi om nogle år vil se tilbage på 
en besynderlig slingrekurs, der endte med, at brexit reelt 
ikke blev til noget,” siger Henrik Franck.

Økonomien er i bedring
Den Europæiske Centralbank annoncerede i februar 
2016, at den ville optrappe den pengepolitiske støtte til 
væksten ved fortsat at holde renten lav på minus 0,4  
procent, og at den ville påbegynde opkøb af obligationer 
for at forsøge at stimulere væksten i Europa. Her godt et 
år senere er effekten synlig, men det går ikke stærkt. 
Europakommissionen skriver i deres seneste prognose 
fra maj 2017:

”Den europæiske økonomi er trådt ind i sit femte år 
med økonomisk genopretning, som nu kommer alle EU's  
medlemsstater til gode. Denne udvikling forventes at 

fortsætte i et stabilt tempo i år og næste år. Europa-Kom-
missionen opjusterer Euroområdets økonomiske vækst i 
2017 fra tidligere 1,6 til 1,7 procent og uændret på 1,8 
procent i 2018. Væksten i bruttonationalproduktet i EU 
som helhed forventes at forblive uændret på 1,9 procent 
begge år.”

Denne positive udvikling har aktieinvestorerne også 
kunne se på aktiemarkedet, hvor det brede europæiske  
indeks er oppe med 7,2 procent. Formueplejes hoved-
scenarie er en fortsat positiv udvikling i Europa, dog ikke 
uden bump, som investeringskomitéen vil tage bestik  
af i tide og agere på for at beskytte investorernes lang  - 
sigt ede afkast.

Europa 2018
Henrik Franck vurderer sammenfattende, at han ser en 
fremtid for Europa efter en periode med usikkerhed om 
det europæiske projekt efter brexit-afstemningen den 
23. juni 2016. Den vigtige tysk-franske akse er intakt. 
Den ekspansive pengepolitik ser ud til at virke, væksten 
er på vej op, og de højreorienterede populistiske tenden-
ser ser ud til at aftage. I kulissen lurer flygtningestrømme 
fra Øst og Syd, men det ser indtil videre ud til at være 
blevet inddæmmet af aftaler med Tyrkiet.

”Jeg er mere positiv end for et halvt år siden. Jeg er 
forsigtig optimist på Europas vegne,” siger Henrik 
Franck. 



BOLIGSKATTEN

Analyse af  
den nye boligskat

Efter mange og lange politiske spilfægterier lykkedes det for  
regeringen at lande en bred politisk aftale om den fremtidige  
boligskat sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne.  
Et nyt boligskattesystem er nødvendigt, fordi der i 2018 kommer  
et helt nyt ejendomsvurderingssystem.

Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk
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Danmarks skattesystem for vurdering og beregning af boligværdi er over  
de seneste årtier blevet skævvredet af skattestop og stærkt stigende boligpri-
ser, hvorved det gamle system brød sammen som følge af åbenlyst forkerte 
ejendomsværdier. Der er mange eksempler på, at to fuldstændig ens huse/ 
lejligheder beliggende få meter fra hinanden, har meget forskellige ejendoms-
værdier og dermed uretfærdigvis har betalt forskellig skat. Et nyt system 
kommer i 2018, og derfor har det været tvingende nødvendigt for Folketinget 
at få landet en bred aftale om ny boligskat. Denne aftale kom for nogle  
måneder siden. 

Som en service overfor vores investorer bringer vi en gennemgang og  
analyse af aftalen, som den aktuelt foreligger.

Nye ejendomsvurderinger
For at kunne beskatte boligen er det nødvendigt at vide, hvad den er værd. 
Aktuelt er alle ejendomsværdier fastfrosset, men i 2018 kommer der et nyt 
system, der forventes at give mere retvisende ejendomsvurderinger. Det nye 
system tages i brug i 2018 for ejerboliger, og i 2019 for erhvervsejendomme 
og andelsboliger. Meddelelserne om de nye vurderinger sendes til ejerbolig-
haverne i foråret 2019, og året efter for øvrige ejendomme.

De nye vurderinger bruges til beregning af ejendomsværdiskat for ejer-
boliger fra 2018. Grundskylden for ejerboliger beregnes fra 2019. Grundskyld 
og dækningsafgift for øvrige ejendomme beregnes fra 2020. Det bliver ikke den 
fulde værdi, der beskattes, idet den nye værdi beskæres ved at gange med 0,8. 
Det sker for at imødegå den usikkerhed, der altid vil være ved værdiansættelse 
af ejendomme og for at afbøde konsekvensen af, at det forventes, at det nye  
vurderingssystem sandsynligvis vil give markant højere vurderinger.
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BOLIGSKATTEN

Skatteministeriet forventer, at ejendomsværdierne for 
enfamilieshuse i gennemsnit vil stige med 26 procent, og 
grundværdierne vil stige med 47 procent. For ejerlejlig-
heder vil ejendomsværdien gennemsnitligt stige med  
46 procent, hvorimod grundværdierne, der har været 
kunstigt lave i det gamle system, forventes at stige med 
hele 330 procent.

Nye og lavere satser
Politikere og embedsfolk har arbejdet indgående med at 
afbøde virkningerne af, at ejendomsværdierne stiger  
markant og med at finde en model, der dels rækker langt 
frem, dels ikke tvinger de nuværende boligejere fra hus og 
hjem. Det er forsøgt løst ved to sæt af regler. Det ene del er 
lavere skattesatser og en højere progressionsgrænse.  

Den anden del er et system med indefrysning af den 
del af ejendomsskatten, der ligger over det, boligejerne 
tidligere betalte. Indefrysningen betyder, at staten opret-
ter lån i ejendommene. Nærmere bestemt lån, der ikke 
skal afdrages, før den dag ejendommen sælges, og hvor  
lånet skal indfries.

Ejendomsværdiskattesatserne nedsættes med virkning 
fra 2021. Den almindelige sats forventes nedsat fra 1,0 
procent til 0,55 procent, mens den høje sats forventes 
nedsat fra 3,0 procent til 1,4 procent. Progressionsgræn-
sen forhøjes fra de nuværende 3 millioner kroner til 80 
procent af 7,5 millioner kroner, svarende til 6 millioner 
kroner. De endelige satser og beløbsgrænser fastsættes 
dog først i foråret 2020, når de nye vurderinger kendes.

I dag er der et loft over grundskyldspromillen, der  
varierer fra kommune til kommune. Det loft sænkes fra 
34 til 30 promille fra 2021, og undergrænsen ophæves. 
Det betyder ifølge skatteministeriets beregninger, at den 
gennemsnitlige grundskyldspromille forventes at falde 
fra 26 til 16 promille. 

De kom munale satser for dækningsafgift (gælder kun 
erhvervsejendomme) fastsættes på et lavere niveau,  
sådan at provenuet af afgiften ikke øges. Kommuner,  
der ikke opkræver dækningsafgift i 2019, bliver afskåret 
fra at gøre det i 2020.

Skatterabat fra 2021
Der indføres en skatterabat, som kommer til at omfatte 
cirka 40 procent af de ejendomme, der forventes at blive 
ramt af en samlet stigning i ejendomsskatterne. Dermed 
skal rabatten sikre, at ingen kommer til at betale mere  
i skat end under de gældende regler i forbindelse med 
overgangen. For ejerboliger gælder rabatten for dem,  
der har købt hus, ejerlejlighed (og projektboliger) inden 
udgangen af 2020. Den gælder indtil boligen sælges.  
For erhvervsejendomme og andelsboliger aftrappes  
rabatten over 20 år.

Indefrysning af stigninger i boligskatten
De ejendomsejere, der oplever en skattestigning, kan få 
henstand med betalingen på to måder. For det første sker 
der automatiske indefrysninger af stigninger i grundskyl-
den i årene 2018, 2019 og 2020, hvis stigningen er  
højere end 200 kroner. Dette lån er rentefrit frem til den  
31. december 2020. Fra året efter skal der betales en rente, 
som i 2017 aktuelt er 1,24 procent. Stiger skatten mindre 
end 500 kroner, vil den ikke kunne indfryses. De indefrosne 
beløb skal betales, når huset eller lejligheden sælges. 

På grund af rentefriheden vil det objektivt set være  
en fordel at lade ejendomsskatterne indefryse. For bolig-
ejere, der har indeståender til lav eller ingen rente i et 
pengeinstitut, vil det formentlig bedst kunne betale sig at 
betale skatten løbende. Muligheden for indefrysning  
gælder kun for ejerboliger, der ejes af fysiske personer  
– uanset om boligen er udlejet eller ej. Indefrysning gæl-
der ikke for ejerboliger, der er ejet af selskaber og heller 
ikke for erhvervsejendomme og andelsboliger.

Konsekvenser af indefrysningen
Årsskiftet 2020/21 bliver et vigtigt tidspunkt for alle lan-
dets boligejere. Sælger man sin bolig efter dette årsskifte, 
skal den eventuelle indefrosne ejendomsskat betales. Det 
er nok til at overse for de fleste, men der vil også opstå 
en usikkerhed om, hvad boligen vil kunne sælges til, idet 
boliger købt efter 2020 skal beskattes efter de nye regler, 
som Skatteministeriet forventer giver en øget skat. 

EJENDOMSVÆRDIERNE 
FOR ENFAMILIESHUSE

forventes i gennemsnit at ville stige med 

26% 
GRUNDVÆRDIERNE 

FOR ENFAMILIESHUSE
forventes i gennemsnit at ville stige med 

47% 

EJENDOMSVÆRDIERNE 
FOR EJERLEJLIGHEDER

 forventes i gennemsnit at ville stige med 

46%
GRUNDVÆRDIERNE 

FOR EJERLEJLIGHEDER
 forventes i gennemsnit at ville stige med 

330%
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Denne ekstra skat vil naturligvis betyde, at den nye bolig-
ejer vil kræve en lavere pris i 2021, end han ville have 
gjort i 2020. Dermed kan sælgere med høj gældsandel  
i boligen og med den løbende ophobning af den inde-
frosne ejendomsskat komme i en situation, hvor de ikke 
kan sælge uden at sidde tilbage med gæld. Det kan låse 
visse boligejere til deres bolig. Der er ingen tvivl om, at 
når vi kommer til 2021, så vil der være meget usikkerhed 
og mange skriverier og politiske meldinger om dette 
overgangsfænomen. Mange vil sikkert forsøge at handle 
bolig med både salgs- og købsdato i 2020. 

Staten skal være bank
Den store ophobning af tilgodehavender, som staten vil 
få ved de mange og støt stigende indefrysninger skal for 
det første administreres, hvilket koster penge. Men det 
betyder også, at staten opbygger et stort tilgodehavende 
hos boligejerne, der belaster statens gældsætning og 
som i tilfælde af længere perioder med faldende bolig-
priser, kan betyde besværligheder med at få inddrevet 
gæld. Nationalbanken har kritiseret, at staten på denne 
måde kommer til at agere bank for boligejerne, idet Nati-
onalbanken mener, at det bør forblive en opgave, som et 

effektivt finansielt marked (bankerne) løser. Nordea  
Kredit har beregnet, at et hus på Frederiksberg til en 
værdi på 8,6 millioner kroner over 10 år vil ophobe en 
gæld på cirka 110.000 kroner. På 20 år løber gælden  
inklusive renter op i 344.000 kroner. Det skal selvfølgelig 
ses i lyset af, at huset meget sandsynligt vil være steget 
endnu mere i værdi i de pågældende perioder. Så med-
mindre der løbende lånes i boligen, bliver det næppe et 
problem at betale den indfrosne ejendomsskat.

Tilbagebetaling af ejendomsskat  
for årene 2011 – 2018
Der ligger en mulig udbetaling af overskydende boligskat 
og venter for en del boligejere – især uden for de store 
byer, når de nye vurderinger dukker op i e-Boksen i  
foråret 2019. Pengene vil komme til de boligejere, hvor  
deres boliger får en ny ejendomsværdi for 2018, der er 
lavere end den, de havde før. De vil få tilbagebetalt for 
meget betalt ejendomsskat for årene 2011 – 2018.  
Hvorimod dem, der har betalt ejendomsskatter af for 
lave vurderinger, ikke modtager en regning med tilbage-
virkende kraft. 

Årsskiftet 2020/21 bliver et vigtigt tidspunkt for alle landets 
boligejere. Der vil opstå en usikkerhed om, hvad boligen vil  
kunne sælges til, idet boliger købt efter 2020 skal beskattes  
efter de nye regler, som Skatteministeriet forventer giver en  
øget skat. Mange vil sikkert forsøge at handle bolig med både  
salgs- og købsdato i 2020. 
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I vores klassiske konceptforeninger, Pareto, Safe, Epikur 
og Penta, har vi altid lagt os i selen for at levere et abso-
lut positivt afkast. Efter at vi ændrede vores risikostyring 
markant oven på finanskrisen for cirka 10 år siden, er 
det lykkedes ganske godt. 

Selv om vi gerne ville lave positive afkast hele tiden,  
er det urealistisk at sige, at vi kan levere et positivt afkast 
til investorerne måned efter måned eller hvert eneste  
kalenderår. Et afkastmål skal vurderes over en årrække, 
da det jo er en investeringsstrategi og resultatet af de  
underliggende beslutninger, som skal vurderes. 

Derfor har vi opsat femårige afkastmål for vores  
konceptforeninger. Det vil sige, at vores ”kontrakt” med 
for eksempel en investor i Formuepleje Safe, er, at vi har 
en målsætning om at levere et afkast på 70 procent efter 
alle omkostninger, når der er gået fem år. I grafen på side 
18 fremgår det, hvordan det er gået de seneste fem år. 

Afkastmålene
Når Formuepleje kan leve op til disse afkastmål, melder 
spørgsmålet sig hos mange investorer, om det skyldes,  
at Formuepleje tager nogle store risici på investorernes 

vegne? Det er et helt relevant spørgsmål, og en balance 
som investeringskomitéen og kapitalforvaltningen  
arbejder med hver dag. Afkast kræver, at der påtages en 
risiko, men risikoen skal være veldokumenteret, og den 
skal stå mål med det forventede afkast. Men hvordan  
udmøntes denne risikostyring helt konkret, og hvordan 
bør man egentlig vurdere afkastet i forhold til risikoen?

Pas på den ”perfekte” investering?
Det perfekte investeringsprodukt vil for mange være det, 
der støt og jævnt giver 1 procent om måneden i afkast  
– uden betydelige udsving. For når noget ikke svinger dag 
til dag, og vi sjældent eller aldrig kan konstatere, at en  
investering er faldet i værdi, så opfatter vi det som sikkert, 
og dermed oplever vi, at risikoen er lav. Det er dog en af 
de største fejlslutninger, man kan begå som investor. Hvis 
man investerer i porteføljer med likvide aktiver (det vil 
sige aktiver, som dagligt kan købes og sælges), vil det være 
et sundhedstegn, at afkastet svinger med markedet, og at 
der er transparens. Hvis ikke det er tilfældet, og noget 
bare stiger uden udsving, bør man blive mistænksom med 
det samme. Det har historien vist talrige eksempler på. 

Af Søren S. Astrup, direktør, Formuepleje // soeren.astrup@formuepleje.dk

Med mere end 30 års erfaring med investeringer og rådgivning af kunder har vi 
opbygget et stærkt investeringskoncept, som er mere end konkurrencedygtigt, 
når man sammenligner med Private Banking-løsninger i markedet. ”Noget af  
et postulat,” ville nogen sige, men at Formuepleje resultatmæssigt ligger i top er 
mere end en påstand. Vi kan blot kigge nærmere på afkastene for det, vi kalder 
vores klassiske konceptinvesteringer.

HVORNÅR ER GODT,  
GODT NOK?
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Direktør, partner Søren S. Astrup 
er medlem af Formueplejes  
investeringskomité.
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AFKASTMÅL MÅLT MED REALISEREDE AFKAST  
Seneste 5 år

      Afkastmål efter  
alle omkostninger  
for 5-års  
investeringshorisonter

      Det vi har leveret efter  
alle omkostninger  
 – ultimo juni 2017

200

150

Procent

100

50

0
Optimum Pareto Safe Epikur Penta

FORMUE // 3. kvartal 201718

Udbredt risikomål
Det mest almindelige og bredt anerkendte mål for risiko 
er standardafvigelsen. Den måler, hvor meget afkastet 
svinger, typisk fra år til år. En investering, der hvert  
eneste år giver et afkast på 8 procent, vil have en  
standardafvigelse på nul. En investering, der giver et  
afkast på 7 procent hvert andet år og 9 procent de andre 
år, vil have en standardafvigelse på én procent. Jo større 
standardafvigelsen er, desto større er udsvingene i  
afkastet og dermed risikoen.

Som udgangspunkt siger standardafvigelsen altså  
ikke noget om, hvor meget man risikerer at vinde eller 
tabe på investeringen, men kun noget om, hvor kraftigt  
afkastene svinger fra periode til periode. Hvis en fond i 
gennemsnit giver et afkast på 8 procent om året, og  
den har en årlig standardafvigelse på 12 procent, siger  
teorien, at i et hvilket som helst år, vil den fond med mere 
end 95 procent sandsynlighed give et afkast på mellem 
-16 og 32 procent. Altså gennemsnitsafkastet plus/ 
minus to standardafvigelser.

Når man skal sammenligne investeringer, gør denne 
viden standardafvigelserne til et nyttigt værktøj. Står  
valget mellem to fonde, der umiddelbart ser lige gode ud, 
bør man vælge den med den laveste standardafvigelse.

Risiko for tab
I praksis kan der dog være forhold, der gør, at teorien  
ikke altid er retvisende. Med andre ord kan man komme i 

vanskeligheder, hvis man går ud fra, at tal som for eksem-
pel  standard afvigelsen giver det fulde billede af risikoen. 
Tag eksempelvis to fonde med samme standardafvigelse, 
hvor den ene giver et markant højere afkast end den  
anden. Her vil det være fristende at vælge den med det 
høje afkast, idet risikoen, målt på standardafvigelsen, 
umiddelbart ser ud til at være ens. I virkeligheden er  
det imidlertid ofte sådan, at høje afkast afspejler en høj 
risiko, som blot ikke fanges af beregningen. For at bruge 
et bedre risikomål arbejder Formuepleje også med at 
kigge på risikoen for tab. Det gør vi, fordi vi gennem  
vores årelange erfaring med at rådgive investorer ved, at 
kunder godt kan acceptere, at deres portefølje svinger i 
værdi fra dag til dag. De kan også godt leve med relative 
store bevægelser hver vej. Men det, der virkelig – og med 
god ret – ryster folk, er risikoen for store tab. Altså store 
fald i porteføljeværdien, som kan true investors velfærd 
og sikkerhed.   

Risikoanalyse
For at løse denne udfordring over for kunden, arbejder 
Formuepleje med at opsætte nogle rammer for risikoen. 
Det kendes også fra bankernes Private Banking-afdelin-
ger, hvor udgangspunktet både i banken og hos Formue-
pleje er, at rådgiveren sammen med kunden fastsætter 
nogle rammer for afkastudsvingene og andre risiko- 
parametre på forskellige horisonter, som kunden kan  
acceptere og føler sig tryg ved. Formuepleje arbejder i 

RISIKOBAROMETER

LAV   MIDDEL  HØJ
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udgangspunktet på samme måde som bankerne i vores 
analyse af kunderes risikoprofil, hvor rådgiveren i grun-
digt samarbejde med kunden fastlægger alle de forskel-
lige aspekter af risiko og forventet afkast.

En kunde med lav risiko vil typisk være bedst tjent 
med en portefølje med en overvægt af obligationer i for-
hold til aktier, mens en kunde med middel risiko vil have 
en god ligelig blanding af aktier og obligationer. Høj  
risiko vil typisk betyde en markant overvægt af aktier. 
Sådan ser det ud, når vi kigger vores kollegaer i Private 
Banking-afdelinger over skulderen, og sådanne porteføl-
jer kan vi i Formuepleje også bygge for vores kunder.

Men vi anbefaler ikke denne traditionelle risikoskale-
ring – jo mere risiko, der ønskes, jo flere aktier skal man 
have. I vores klassiske blandede porteføljer arbejder vi i 
stedet med moderat gearing af den ”optimale portefølje” 
for at forstærke afkastet i forhold til risikoen. Den opti-
male portefølje udgøres af cirka 30-35 procent aktier og 
resten obligationer. Denne portefølje gearer vi ved, at 
den enkelte investeringsfond optager lån og investerer 
dem i obligationer. Dermed tjenes der på forskellen  
mellem låne- og investeringsrenten og ikke direkte på  
investering i obligationer.

En af forskellene i denne anderledes tilgang er, at ser 
vi på helt korte horisonter, så vil Formueplejes klassiske 
porteføljer som regel svinge lidt mere end de ugearede 
alternativer med samme risikoprofil, som det kendes fra 
Private Banking. Men det betyder reelt ikke noget, hvis 

investeringshorisonten er lang, og hvis det ligger inden 
for det udsvingsinterval, som kunden og rådgiveren ind-
gående har diskuteret og fastlagt. En anden forskel er,  
at afkastene på langt sigt er bedre end for de ugearede  
Private Banking-porteføljer.

Tiden formilder og beriger
Der er nemlig én faktor, der har en formildende indfly-
delse på forholdet mellem afkast og risiko. Det er tiden. 
Tiden absorberer store negative afkast, og det er altid den 
tålmodige langsigtede investor, der vinder på den lange 
bane. For at bevise den påstand behøver vi kun at se til-
bage på finanskrisen i 2008, hvor aktierne faldt mere end 
40 procent, men genvandt det hele i løbet af få år.

” Investering bør være som  
at se maling tørre eller græs gro.  
Ønsker du spænding, så snup  
800 dollar og tag til Las Vegas”
Paul Samuelson, amerikansk økonom og Nobelprisvinder

Dit risikovalg bestemmer din portefølje
Tiden er altså utrolig vigtig ved investering. Når vores 
formuerådgivere rådgiver kunder, er en af de vigtigste 
faktorer netop investeringshorisonten. En investor på  
35 år, der investerer sine pensionsmidler kan derfor  >>
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tåle en relativt høj risiko, fordi tiden vil absorbere de  
negative udsving i afkastet, der uvægerligt vil opstå  
over de kommende 30-40 år. Det modsatte gælder for  
en investor, der bruger af sin formue – her arbejder tiden 
ikke lige så effektivt, da der løbende skal sælges ud.

Når Formueplejes rådgivere bygger porteføljer tilpas-
set den enkelte kundes helt individuelle holdning til  
risiko og investeringshorisont, anvender de Formue-
plejes forskellige fonde med deres forskellige afkast- og 
risikoegenskaber til at bygge præcis den portefølje, der 
passer bedst til kundens valg af risikoniveau og investe-
ringshorisont. Har investor en investeringshorisont på 
mindre end et par år, er det som regel ikke tilrådeligt at 
investere i Formueplejes investeringsløsninger. Det skyl-
des, at Formuepleje lægger stor vægt på langsigtede inve-
steringer, hvor tiden kan spille en stor rolle i at tilveje-
bringe solide positive afkast. På samme måde gælder det 
investorer, der har ekstrem høj lyst til risiko eller kunder, 
der slet ikke ønsker at tage nogen risiko overhovedet og 
har en kort investeringshorisont. Det er vores erfaring, at 
langt de fleste af Formueplejes kunder har en middel til 
høj lyst til risiko og en investeringshorisont på mindst tre 
år og som regel fem år eller længere. Der er således tale 
om en omhyggelig anbringelse af opsparing med det klare 
mål, at formuen skal bevares og øges på længere sigt.

Formuepleje har blandt de danske bankers private 
bankning-afdelinger researchet sig frem til, hvad disse 

banker generelt opfatter som en portefølje med middel-
risiko. Det fremgår af lagkagegrafen her på siden.

Middel risiko
Langt de fleste af Formueplejes kunder ligger med middel 
risiko. Denne risikoholdning giver mange flere mulig- 
heder for at blande en portefølje med forskellige investe-
ringsløsninger, der samlet set har en middel risiko. Men 
der også mulighed for ”bare” at investere i en enkelt fond, 
Formuepleje Safe. Investeringshorisonten er mindst fire 
år, og kunde benchmarket for middel risiko udgøres af en 
portefølje, der består af 50 procent globale aktier, 30 pro-
cent virksomhedsobligationer og  
20 procent i danske stats- og realkreditobligationer. 

Det er en velafbalanceret portefølje, der har langsigtede 
robuste risikoegenskaber og et forventet årligt afkast på 
32 procent over en femårig periode. Formuepleje Safe har 
ifølge vores afkastmål for samme periode på fem år et  
forventet afkast på 70 procent. Det realiserede afkast de  
seneste fem år er 90 procent. En portefølje med disse tre 
typer af aktiver har over de seneste otte år performet på 
en måde, så det værste sammenhængende 12 måneders 
afkast er -7,2 procent. Og ved 36 måneder er det ”værste” 
afkast et positivt afkast på 17,0 procent. Til sammenlig-
ning har Formuepleje Safes værste sammenhængende  
12 måneders afkast været -10,1 procent. Ved 36 måneder 
er det 18,8 procent. Se tabellen på modstående side.

HVAD ER EN  
MIDDELRISIKOPROFIL?

 Aktier

 Virksomhedsobligationer

 Stats- og realkreditobligationer
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Formuepleje har blandt flere af de store pengeinstitutters private banking-afdelinger undersøgt, hvordan de generelt fordeler en portefølje på aktivtyper for  
en kunde med en middel risikoprofil. Når vi tester denne portefølje op i mod Formuepleje Safe, viser vores analyser, at Formuepleje Safe både leverer et højere 
risikojusteret afkast og en lavere risiko for store tab. Med andre ord, Formuepleje Safe, der indeholder de samme aktivtyper som hos bankerne, leverer et bedre og 
mere solidt langsigtet afkast.



 

Konklusion
Ved investering med middel risiko gennem en typisk  
Private Banking-afdeling er det forventede afkast mindre 
og risikoen større end ved investering i Formuepleje Safe 
selvom Safe har en sammenlignelig risikoprofil. 

Forskellen skyldes tre ting: 
1)  Det unikke investeringskoncept med skalering af 

lavrisikoporteføljer. 
2)  Investeringskomiteen, der tilfører værdi gennem asset 

allocation, manager selection og risikoforståelse. 
3)  Dygtige kapitalforvaltere, der omhyggeligt udvælger 

de bedste værdipapirer og bygger solide porteføljer 

med højt forventet afkast. Ved anvendelse af moderat 
gearing af lavrisikoporteføljer på den måde, Formue-
pleje gør det, opnås der simpelthen et højere forventet 
afkast på langt sigt. I takt med at det øgede afkast  
ophobes, bliver investeringen over tid selvsagt mere 
robust over for udsving.

Man kan forenklet sige, at Formueplejes koncept med 
gearede lavrisikofonde på langt sigt giver mere afkast  
ud af investeringerne end en ugearet investering med  
matchende risiko. 

Og det er faktisk det, der er hele idéen bag Formue-
plejes investeringskoncept. 
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FORMUEPLEJE SAFE VS. MIDDEL RISIKOPROFIL

RISIKO VÆRSTE  
MÅNED

VÆRSTE  
12 MÅNEDER

VÆRSTE  
24 MÅNEDER

VÆRSTE  
36 MÅNEDER

VÆRSTE  
60 MÅNEDER

VÆRSTE  
84 MÅNEDER

Formuepleje Safe -8,7% -10,1% 1,5% 18,8% 69,6% 124,9%

Middel risikoprofil -7,4% -7,2% 6,1% 17,0% 32,1% 64,7%

Kilde: Bloomberg og Formuepleje. Opdateret 21/6-2017. Historiske afkast er ikke garanti for fremtidige.

På korte horisonter kan risikoen i Safe være større På korte horisonter fra 3 år og mere, skal Safe have lavere risiko

AFKAST ATD 12 MÅNEDER 24 MÅNEDER 36 MÅNEDER 60 MÅNEDER 84 MÅNEDER

Formuepleje Safe 7,3% 21,2% 22,1% 34,2% 90,7% 136,1%

Middel risikoprofil 2,4% 11,6% 10,9% 25,2% 49,9% 64,8%



GEOPOLITISKE RISICI

Formueplejes investeringskomité arbejder med risici på mange  
forskellige måder. Normalt er det de rent finansielle risici, der bruges 

flest kræfter på, men ude i periferien lurer de såkaldte geopolitiske 
risici i form af ulmende konflikter forskellige steder i verden. De er 

kendetegnet ved, at de pludselig kan indtage den store scene og sende 
aktier, renter, guld, dollar og oliepriser i selvsving.

DE UBEREGNELIGE 
RISICI, SOM FORMUEPLEJE 

REGNER MED
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Den 2. august 1990 rykkede Saddams militær pludselig 
ind i Kuwait. På to hektiske dage havde Irak besat  
Kuwait. Det var starten på en udvikling i Mellemøsten, 
som var umulig at forudse, og som stadig er under udvik-
ling. Finansmarkederne reagerede prompte den dag for 
27 år siden og sendte aktierne ned, mens dollar, olie- og 
guldprisen fór op. Ny global usikkerhed var trådt ind på 
den finansielle scene. Og selv om det kun marginalt  
påvirkede de danske virksomheders indtjening, så faldt 
de danske aktier også.

Geopolitik kræver opmærksomhed
Iraks invasion af Kuwait er et eksempel på, hvordan geo-
politiske risici er svære både at vurdere og bedømme 
konsekvenserne af. Formueplejes investeringskomité har 
en lang liste af potentielle lokale og regionale konflikter, 
som den hele tiden holder et vågent øje med. Det sker 
dels gennem læsningen af udenlandske aviser og medier, 
gennem samarbejdspartnere og ved vidensdeling med 
det enorme professionelle netværk, som de fire medlem-
mer af investeringskomitéen råder over.

”Vi tager hele tiden temperaturen på de mange poten-
tielle konflikter, og vi vurderer konstant risikoen for, at 
de kan sprede sig eller eksplodere og dermed påvirke  
finansmarkederne negativt. Når det er sagt, så er det min 
kyniske erfaring fra mere end 30 år som investerings- 
direktør, at der ofte er tale om forholdsvis kortvarige  
reaktioner, hvor verden efter nogle uger eller måneder 
vænner sig til den nye krise, og finansmarkederne falder 
til ro. Men det er ikke altid til at forudse. Når man for  
eksempel ser tilbage på første verdenskrig, hvor et drab 
på ærkehertug Franz Ferdinand udløste en verdenskrig, 
der varede i godt fire år og kostede ni millioner menne-
skeliv, så skal man have respekt for, at selv små hændel-
ser kan eskalere ud over al forestillingsevne,” siger inve-
steringsdirektør Leif Hasager.

Det er vigtigt at iagttage, at geopolitiske kriser ofte 
bliver til meget langvarige og udmattende kriser. Det kan 
godt være, at de finansielle konsekvenser er overstået på 
relativ kort tid, men mennesker er involveret med deres 
liv, samfund og sociale prioriteter. Langsigtede løsninger 
tager derfor ofte generationer at nå frem til. Der er ofte 
mange følelser involveret, der er religion, der er lokal,  
regional og global magt på spil og der er penge og råstof-
fer i klemme. Bare tænk på, hvor mange år det tog at løse 
konflikten i Nordirland, eller hvor lang tid Israel har  
været i konflikt med palæstinenserne.

”Konflikter tændes meget hurtigt, og de er meget 
svære at slukke,” tilføjer Leif Hasager.

9 aktuelle geopolitiske risici
Investeringskomitéen har identificeret 9 aktuelle problem-
områder i verden, der har potentialet til at udvikle sig til 
større eller mindre kriser, som i forskellig grad kan  
påvirke finansmarkederne. Listen er ikke udtømmende, 
men et eksempel på forskellige typer af kriser og mulige 
konsekvenser.

NORDKOREA

Den nærmest storskrydende nordkoreanske leder, Kim 
Jong-un, har tilsyneladende lagt en strategi, hvor det 
stærkt økonomisk pressede og udsultede land gennem 
optrapning af atomtrusler vil forsøge at tvinge USA og 
verdenssamfundet til forhandlingsbordet. Formålet er at 
få fjernet sanktionerne og få fingrene i økonomisk støtte. 
Kina støtter officielt Nordkorea, men har også signaleret, 
at det ikke billiger Nordkoreas aggressive fremfærd i  
regionen.

På det seneste er konflikten blev skærpet i takt med, 
at Nordkorea fortsat udvikler på sit missilprogram, der 
med tiden sandsynligvis vil gøre dem i stand til at ramme 
mål så langt væk som USA. Sker det, kan det tvinge USA 
til at handle militært, hvilket i alle scenarier vil være en 
katastrofe for verden. 

Der vil kun være tabere, uanset om Nordkorea bombes 
sønder og sammen, om Kina hjælper eller ikke hjælper 
Nordkorea, om Japan rammes og dermed inddrages, for 
slet ikke at tale om Sydkorea, der kan blive meget hårdt 
ramt og kastet ud i Korea Krig II. Men alle kender risiciene, 
og ingen ønsker i virkeligheden at gribe til militær magt.  

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

NORDKOREA

9 AKTUELLE GEOPOLITISKE RISICI
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Da man i sin tid så Indien udvikle en atomvåbenskapaci-
tet, skete dette mod verdenssamfundets vilje. Men de  
oprindelige sanktioner mod Indien er i dag væk, og ingen 
taler længere om landets atomvåben. I Nordkorea ser 
man sandsynligvis atomvåben som en forsikring mod,  
at man kan blive omstyrtet med magt. Og de har set på 
erfaringerne fra Indien, hvilket gør, at man ikke ønsker at 
opgive sine atomvåben. For Nordkorea er atomvåbnene 
den eneste mulighed for at blive taget seriøst ved et for-
handlingsbord. Problemet er bare, at gæsterne ikke vil  
gå til bords – i hvert fald ikke lige nu.  

USA har siden Clinton-administrationen forsøgt at 
håndtere Nordkoreas ambitioner på området, men uden 
succes. I den periode, hvor Nordkorea ikke kunne ramme 
mål uden for eget nærområde, gjorde man meget lidt fra 
amerikansk side. 

Men nu er det et spørgsmål om tid, før Nordkorea kan 
ramme mål i USA, hvilket betyder, at det er den nuvæ-
rende administration, der enten skal fjerne Nordkoreas 
atomvåbenskapacitet eller skal lære at leve med tingenes 
tilstand. De fleste regner dog med, at et angreb på Nord-
korea er meget usandsynligt. 

Konsekvenserne for finansmarkedet ved en militær 
konflikt er stor og sandsynligvis længerevarende, idet 
det kan skabe en asiatisk verdenskrig med store økono-
miske og humanitære problemer for hele verden.

SYRIEN

Oprøret i Syrien mod diktatoren Bashar Al-Assad har 
stået på siden 2011 og har kostet op imod 200.000 men-
nesker livet og sendt mere end tre millioner syrere på 
flugt. Aktuelt er oprørerne trængte, men indblanding  
fra Islamisk Stat, Kurderne, Rusland, USA og Tyrkiet 

komplicerer og forlænger konflikten. Syrienkonflikten 
rummer to væsentlige problemstillinger. På den ene side 
er der bekæmpelsen af Islamisk Stat, der er inde i sin  
sidste fase, og på den anden side er der Bashar al-Assads 
styre, som man fra vestlig side ikke bekæmper aktivt, så 
længe det ikke overtræder krigens love med henblik på 
at bruge kemiske våben mod civilbefolkningen.

I begyndelsen af borgerkrigen var ambitionen et frem-
tidigt Syrien og en fredsaftale mellem alle borgerkrigens 
parter undtagen Islamisk Stat og præsident Assad. I dag 
er holdningen overvejende den, at man sikkert bliver 
nødt til at leve med, at Assad er en del af morgendagens 
Syrien. 

Den amerikanske straffeaktion i foråret mod Assad 
skabte splid mellem Rusland og USA, men så længe  
amerikanerne ikke går efter Assad, synes konflikten  
mellem de to primært at foregå på ord.

Selv om det er en alvorlig konflikt tæt på Europa, så  
virker konflikten til at være inddæmmet, og det sandsyn-
lige forløb er en udmattelseskamp, der først løses den 
dag, hvor alle parter klart kan indse, hvem der er vindere 
og tabere, og hvor yderligere kampe er perspektivløse. 
Der er vi ikke endnu.

Konsekvenserne for finansmarkederne er små.  
Konflikten er kendt, den er inddæmmet, og den har ikke 
den store bevågenhed på de finansielle markeder.

DET SYDKINESISKE HAV

Der ulmer en territorial konflikt i Det Sydkinesiske Hav, 
hvor Kina har bygget øer på trods af højlydte protester 
fra de andre lande i området. Retten til Det Sydkinesiske 
Hav er aldrig blev afklaret, og Kina strides med Taiwan, 
Brunei, Malaysia, Vietnam og Filippinerne om retten til 
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farvandet, sejlruter og de olie- og gasforekomster, der er 
i området. Sikkerhedspolitisk i forhold til USA er der også 
konflikter, idet USA har opbygget et stærkt alliancesystem 
og dermed reelt har mulighed for militært at lukke Kina 
inde gennem blokader af sejlruterne omkring Kina.

Kina har i kraft af sin høje økonomiske vækst gennem  
årtier et naturligt ønske om at bruge denne magt for at 
beskytte sine territoriale interesser og skabe rum til at 
kunne agere mere frit i sit nærområde. Men Kina tænker 
langsigtet og ser tilbage på sin historie, så Kina har tid til 
at vente og langsomt øge sin magt. Ingen tror for alvor på 
væbnet konflikt, måske nogle mindre træfninger for lige 
at markere, men intet alvorligt og truende. 

Konsekvenserne for finansmarkederne er ganske 
store, hvis det kommer til væbnet konflikt, da det vil  
påvirke væksten negativt. Men konflikten er kendt, den 
er langsomt udviklende, og den har kun momentvis  
nogen bevågenhed.

RUSLAND

Efter den kortvarige forbrødring mellem USA og Rusland 
i begyndelsen af Trumps embedsperiode er normaltil-
standen mellem de to nationer ved at genindfinde sig. 
USA lægger nu meget pres på Rusland for at få dem til at 
overholde Kiev-aftalen vedrørende Ukraine, og støtter op 
om NATO’s bestræbelser på at understøtte nærforsvaret 
i de NATO-lande, der grænser op til Rusland – især i  
Baltikum. 

De udmeldelser om NATO, som Trump kom med i  
løbet af valgkampen, er i ord og handling blevet modsagt 
af vicepræsidenten og højtstående embedsmænd. Men 
usikkerheden er igen blusset op i slutningen af maj, da 
Trump undlod at bekræfte NATO’s musketéred på  
møder i NATO. NATO er det bedste redskab til at ind-
dæmme Rusland og usikkerheden i NATO, og USA’s måske 
nølende vilje til at beskytte Europa, er en risiko for 
Europa. Konsekvenserne for finansmarkederne er på kort 
sigt små, da Trumps forskellige meldinger ikke nødvendig-
vis kan tages for gode varer, når det kommer til stykket.

TYRKIET

Udviklingen i Tyrkiet er meget bekymrende og udfordrer 
hele verdenssamfundet. Koncentrationen af magt hos  
Erdogan betyder, at Tyrkiets rolle som et centralt land i 
NATO, i bekæmpelsen af Islamisk Stat og i forbindelse 
med forsøget på at håndtere flygtninge og migrations-
strømmen fra Mellemøsten, er udfordret. 

På den ene side ønsker Vesten at tæmme det forsøg på 
at udhule det tyrkiske demokrati, som Erdogan har gen-
nemført, samtidig med, at man ønsker at bevare Tyrkiet 
som en aktiv medpart i de nævnte problemstillinger.

RUSLAND
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Konsekvenserne for finansmarkederne er på kort sigt 
små. Udviklingen i Tyrkiet er dog relativt ny, og det er 
svært at forudse, hvordan det udvikler sig. Men Tyrkiet 
er meget tæt på Europa og en Tyrkisk præsident med 
mere magt og lyst til at bruge den, kan skabe uro i  
Tyrkiet og sende nye flygtningestrømme mod Europa.

UKRAINE

Efter sammenbruddet i Sovjetunionen blev også store 
dele af de statsejede selskaber i Ukraine reelt stjålet fra 
staten af rigmænd, der dermed blev ejere af kulminer, 
stålværker og andre store industriselskaber. I Rusland fik 
de lov til det, hvis de ikke blandede sig i politik. Sådan 
gik det ikke i Ukraine. 

Det betyder, at hele magtapparatet i Ukraine er bund-
korrupt. Politikere, dommere, politi, militær - alle bliver 
de bestukket og manipuleret. Dog er præsident Petro  
Porosjenko formentlig mindre korrupt end mange af de 
andre politikere.

Risikoen i Ukraine er, at samfundet reelt kollapser, alle 
de udenlandske lån må afskrives, og landet går i fuld-
stændig opløsning, der sender millioner af ukrainere på 
flugt fra sult og fattigdom mod Europa. Risikoen er stor, 
men både USA og Europa har et klart ønske i at holde 
hånden under landet. Spørgsmålet er bare, hvor langt tid 
hånden kan bære byrden.

Konsekvenserne for finansmarkederne er små. Risi-
koen er dog relativt stor og er i højere grad en humani-
tær katastrofe end en finansiel krise.

SYDAFRIKA

Sydafrika er faktisk på mange måder et velfungerende 
land med en god infrastruktur, mange store og små virk-
somheder, banker, teleselskaber, forsikringsselskaber, 
miner, landbrug med mere. Dog slås landet med høj  
kriminalitet og korruption.

Men mere end 20 år med et stadig mere korrupt ANC 
ved magten øger risikoen for et statskup mod den sid-
dende korrupte præsident Zuma og hans regering. Oppo-
sitionen vokser, og utilfredsheden med ANC og Zuma er 
voksende. Den sydafrikanske økonomi lider under mang-
lende reformer, korrupte politikere og fraværende og 
dårlig ledelse.

Konsekvenserne for finansmarkederne er små. Et 
statskup vil være negativt og sende den sydafrikanske 
Rand ned. Der kan nemt opstå voldelige konfrontationer 
og selvtægt, men risikoen i et globalt finansielt perspek-
tiv er begrænset.

IRAN OG SAUDI ARABIEN

I Mellemøsten står Iran og Saudi Arabien stejlt over for 
hinanden. Iranerne er shiamuslimer (95 procent), mens 
Saudierne (92 procent) er sunnimuslimer. Begge ønsker 
de at dominere regionen, begge er de stærke, idet Saudi 
Arabien er venner med USA, mens Iran militært er stær-
kere og har en langt større befolkning. 

Alliancen mellem USA og Saudierne kan blive svækket 
i takt med, at USA nu er blevet selvforsynende med olie. 

UKRAINE SYDAFRIKA
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Det betyder, at USA ikke er så afhængig af Saudi Arabien 
som tidligere. Dertil kommer, at Saudi Arabien har en  
interesse i at holde olieprisen nede for at forhindre USA i 
at udvinde endnu mere skiffergas og -olie. 

På sidelinjen i Mellemøsten har vi Israel, der er bange 
for Iran og deres mulige atomvåben. Israel stoler ikke på, 
at iranerne vil overholde atombegrænsningsaftalen fra 
sidste år, og Israel vil ikke tøve længe med at angribe 
Iran, hvis Israel for alvor føler sig truet.

Mellemøsten er og bliver en evig krudttønde, der over 
de seneste mere end tusinde år går i brand med jævne 
mellemrum. Intet er nyt, men en militærkonflikt mellem 
Israel og Iran eller mellem Saudi Arabien og Iran vil  
påvirke de finansielle markeder negativt.

VENEZUELA OG GUAYANA ESEQUIBA

Denne grænsekonflikt har kun få hørt om. Det er dog vel-
kendt for de fleste, at Venezuela befinder sig i en tilstand 
af opløsning som følge af den lave oliepris, der har ført 
landet ud i en enorm økonomisk nedtur, hvor der er 
mangel på medicin, fødevarer og andre basale fornøden-
heder. Men indre svaghed kan måske styrkes, hvis man 
kan opnå ydre styrke med en rask lille krig. 

Øst for Venezuela ligger en del af Guayana kaldet Ese-
quiba, som tidligere har tilhørt Venezuela. Det område, 
som er på 159.500 kvadratkilometer og rummer olie- og 
gasforekomster, vil Venezuela mægtig gerne have tilbage. 
Der har været grænsestridigheder i årtier, men i 1966 
blev der indgået en aftale mellem Storbritannien,  

Venezuela og Britisk Guayana der stipulerer, at der skal 
findes en praktisk, fredelig og tilfredsstillende løsning  
på problemet. 

Men en sådan løsningen er ikke fundet. Vælger Vene-
zuela at besætte området, vil det give regional uro på et 
kontinent, der ikke normalt griber til våben for at løse 
konflikter. Sker det alligevel, vil det dog efter alt at 
dømme ikke have de store finansielle konsekvenser for 
de globale markeder, dog vil sydamerikanske aktiver 
selvsagt blive påvirket negativt. 

SAUDI ARABIEN

VENEZUELA
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Tvivl om euroen skaber  
europæisk aktie- og renteuro

Europa står midt i en omfattende valgperiode, hvor flere befolkninger både 
skal tage stilling til, hvem de vil have til at lede deres lande, og hvordan de 
mener, deres politiske fremtid skal se ud. De finansielle markeder reagerer  
på den politiske usikkerhed, som primært bunder i ét enkelt spørgsmål. 

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

Som man også kan læse på side 8 i dette magasin har vi  
i Formuepleje givet den nuværende politiske situation i 
Europa overskriften ”Europa står midt i en brydningstid”. 

Der er ingen tvivl om, at kontinentet står over for en 
række udfordringer, der skal tages hånd om, hvis det 
europæiske projekt også skal være levedygtigt i frem-
tiden, hvor en række kriser af forskellig karakter kom-
bineret med den seneste tids kraftige medvind til EU-
skeptiske partier især i Frankrig og det øvrige Sydeuropa 
har skabt en omfattende politisk usikkerhed, som nu 
også har spredt sig til de finansielle markeder.

”Ser vi på aktier, har langt de fleste europæiske lande i 
løbet af det seneste år klaret sig markant dårligere end 
for eksempel Tyskland, som jo regnes for kernen og det 
sikre land i Europa. På rentemarkederne er spændet 
mod den tyske statsrente vokset – specielt op mod  
de franske valg – hvilket hovedsagligt skyldtes den for-
højede risiko i Frankrig som følge af den intraeuropæiske 
politiske risiko,” siger Otto Friedrichsen, der er aktiestra-
teg i Formuepleje.

Udviklingen var ifølge aktiestrategen et udtryk for, at 
investorerne har betragtet usikkerheden om den polit-
iske situation i Europa som en reel risiko, men i lige så 
høj grad for, at de samme investorer i høj grad forholder 
sig til denne risiko. 

”Hverken aktie- eller obligationsinvestorerne er i øje-
blikket villige til at påtage sig den relative risiko i de 
lande, hvor den politiske usikkerhed fortsat er stor – det 
vil sige Italien – i hvert fald ikke uden kompensation,”  
siger han. 

Han tilføjer, at de to investortyper ikke reagerer helt ens 
på usikkerheden, men der er ingen tvivl om, at obliga-
tionsinvestorerne er meget forsigtige i forhold til netop 
Italien, hvor den politiske usikkerhed i øjeblikket er stor. 
”Aktieinvestorerne har endnu ikke givet udtryk for den 
store bekymring, men det billede kan sagtens ændre sig i 
takt med, at vi nærmer os det kommende parlaments-
valg,” siger han.

Euroens fremtid
Blandt de mange udfordringer, Europa står over for, er 
der én, der overskygger de andre: Fremtiden for den  
fælles europæiske møntfod, euroen.

”I forbindelse med den seneste tids mange politiske 
valg har vi både før og efter de enkelte events set store 
udsving på både aktie-, obligations- og valutamarke-
derne. Men hvis man tror, det udelukkende er usikker-
heden omkring valgenes udfald, der skaber volatiliteten, 
tager man fejl,” siger Otto Friedrichsen.

På den korte bane er det nemlig ikke et lands interne 
politiske forhold, der er afgørende for udviklingen på de 
finansielle markeder. Da franskmændene for eksempel 
skulle vælge mellem den midtsøgende Emmanuel  
Macron og den højrenationalistiske Marine Le Pen som 
deres næste præsident, var det i høj grad de mulige kon-
sekvenser for euroen og det fremtidige europæiske sam-
arbejde, der skabte udsvingene.

Det kom ifølge Otto Friedrichsen til udtryk ved  
det asymmetriske udfaldsrum i forbindelse med det  
franske præsidentvalg. 
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Aktieinvestorerne betragter i dag den politiske risiko som værende 
væsentligt lavere, efter at Emmanuel Macron blev valgt som  

Frankrigs nye præsident

I Italien vinder Beppe Grillo momentum i meningsmålingerne 
(grundlægger og frontfigur af Femstjernebevægelsen)
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Det spørgsmål, som i  
øjeblikket optager de  
europæiske finansmarkeder 
mest, er fremtiden for  
den fælles europæiske 
møntfod: Euroen.

”De positive effekter på de finansielle markeder ved en 
sejr til Emmanuel Macron var markant mindre end de 
negative konsekvenser i tilfælde af, at det i sidste ende 
skulle blive den EU-kritiske Marine Le Pen, der blev 
Frankrigs næste præsident. Macron var den forventede 
næste præsident og positiv i forhold til at fortsætte EU- 
og eurosamarbejdet som hidtil, mens Le Pen udgjorde  
en væsentlig trussel mod Frankrigs Europa-relaterede 
status quo,” siger han.

Finans og gæld i den europæiske kerne
Den næste politiske begivenhed, som markederne har  
øjnene rettet mod, er parlamentsvalget i Italien, der fra 
et investeringsperspektiv har mange ligheder med det 
franske. Frankrig er den andenstørste økonomi i Europa. 
Italien er den sjettestørste. Begge lande har en stor gæld, 
og netop gælden er en afgørende faktor for markeds-
reaktionerne.

”For investorerne er forskellen på de netop overstå-
ede valg i Frankrig og det, der inden udgangen af første 
kvartal 2018 bliver afholdt i Italien, marginal. Det hand-
ler igen om euroen,” siger Otto Friedrichsen.

Italien var særligt følsom over for udfaldet af det fran-
ske valg på grund af sin store finansielle sektor, og netop 
dette forhold er også årsagen til, at landet målt på 
spændudvidelsen mellem tyske og udvalgte sydeuro-
pæiske tiårige statsrenter er den absolutte højdespringer 
(se grafen på side 31). Investorerne er altså mere forbe-
holdne ved at investere i italienske renter frem for portu-
gisiske, spanske og franske.

Samtidig var de italienske aktier dem, der ville have 
oplevet de største negative konsekvenser, hvis Marine Le 
Pen havde vundet valget i Frankrig – primært på grund 
af omfanget af den finansielle sektor og landets størrelse 
i euroen.

”Hvis italienerne fremover i yderste konsekvens be-
slutter sig for at opgive eurosamarbejdet, betyder det, at 
hele gælden over tid skal nomineres i lokal valuta (lire, 
red.), hvor en væsentlig devaluering må forventes. Det vil 
sige, at gælden stiger kraftigt, og det vil i høj grad være 
en udfordring – både for Italien, men også for resten af 
EU og den europæiske finansielle sektor,” siger han.

Sår tvivl om EU-engagement
Og netop dette er en reel risiko i Italien, man som inve-
stor bør forholde sig til. Hvor den EU-kritiske, højrenati-
onalistiske Marine Le Pen i Frankrig oplevede fremgang, 
har man nemlig i Italien en lignende situation i form af 
Femstjernebevægelsen, der med komikeren Beppe Grillo 
i spidsen fortsat vinder momentum i meningsmålin-
gerne. 

En del af Femstjernebevægelsens partiprogram er at 
sende spørgsmålet om Italiens fortsatte medlemskab af 
eurosamarbejdet til folkeafstemning – et medlemskab, et 

lille flertal af den italienske befolkning faktisk er parate 
til at opgive. Selvom selve medlemskabet af EU i øjeblik-
ket ikke er til diskussion, er det stadig en faktor, de finan-
sielle markeder holder skarpt øje med. 

Det skyldes ikke mindst, at udfaldet af det italienske 
valg kan risikere at så tvivl om landets forpligtelse og  
engagement over for euroen. Grundet Italiens størrelse i 
EU vil det ifølge Otto Friedrichsen essentielt være det 
samme som at så tvivl om hele strukturen i EU.

”Med den nuværende stemning er der en risiko for, at 
landet over tid melder sig ud af euroen, hvilket i givet 
fald vil have væsentlige konsekvenser for italiensk og 
europæisk økonomi. Frygten for dette scenarie har alle-
rede sat sine spor i obligationsmarkederne, men hvis 
Femstjernebevægelsen fortsat vinder momentum og fol-
kestemningen i forhold til euromedlemskabet ikke ven-
der, vil den også sprede sig til de europæiske aktiemar-
keder og påvirke kurserne negativt,” forklarer Otto 
Friedrichsen.

”I løbet af det seneste år har FTSEMIB-indekset  
(italienske aktier, red.) underperformet det tyske DAX- 
indeks med omkring 8 procentpoint. Det positive i udvik-
lingen er, at den relative performance for blot et par  
måneder siden var langt dårligere. Det skal ses som et 
udtryk for, at aktieinvestorerne i dag betragter den poli-
tiske risiko som værende væsentligt lavere, efter at  
Emmanuel Macron blev valgt som Frankrigs nye præsi-
dent,” siger Otto Friedrichsen.

Det samme gælder dog ikke for obligationsmarke-
derne, som stadig er bekymrede over situationen.  
Således er spændet mellem tyske og italienske statsren-
ter fortsat kørt ud, fordi obligationsinvestorerne kræver 
kompensation for at investere i Italien, før usikkerheden 
omkring den politiske situation er afklaret.

FORMUE // 3. kvartal 201730



ITALIEN ER NÆSTE UDFORDRING FOR EUROPA

Som grafen viser, påvirker politisk usikkerhed de �inansielle markeder. På grund af usikkerheden omkring det kommende valg i Italien handler de tiårige italienske 
renter således cirka 20 procent højere end det historiske gennemsnit i forhold til Tyskland. Obligationsinvestorerne forlanger med andre ord en højere rente for at 
investere i italienske statsobligationer. Efter det overståede franske præsidentvalg er den politiske risiko i Frankrig derimod reduceret markant. Derfor handles det
franske rentespænd cirka 7 procent lavere end det historiske gennemsnit. Kilde: Bloomberg & Formuepleje // opdateret 20.06.2017.
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Forhold dig til risikoen
Otto Friedrichsen understreger dog, at man som investor 
ikke bør spekulere i udfaldet af politiske begivenheder.

”Som vi helt tydeligt så ved både brexit-afstemningen 
og det amerikanske præsidentvalg sidste år, er der altid 
en risiko for, at meningsmålingerne tager fejl. Derfor skal 
man passe på med at lægge sig fast på et bestemt scena-
rie forud for et politisk event,” siger Otto Friedrichsen.

”I Formuepleje spekulerer vi hverken i valgresultater 
eller andre politiske begivenheder. I de situationer, hvor  
vi for eksempel står foran et valg, forholder vi os i stedet  
til risikoen og tænker langsigtet i forhold til, hvordan vi vil 
positionere os i aktiemarkedet. Det bør man også gøre 
som privat investor – ikke mindst i lyset af det store  
udfaldsrum, vi så i meningsmålingerne omkring brexit og 
det amerikanske præsidentvalg,” forklarer han og tilføjer, 
at det blandt andet var derfor, Formuepleje i fjerde kvartal 
2016 købte op i europæiske aktier.”

”Beslutningen bundede ikke alene i en forventning om, 
hvordan valgene ville forløbe, men i højere grad i Euro-
pas økonomiske momentum. Derudover har aktierne 
gennem en længere periode været billige i forhold til 
amerikanske, og endelig havde vi en forventning om,  
at den stigende vækst i indtjeningen også ville fortsætte  
i fremtiden. Det mener vi i øvrigt stadig,” siger Otto  
Friedrichsen.

Det betyder dog ikke, at aktieinvestorer bør se igen-
nem fingre med den politiske risiko.

”Den politiske situation i Europa og den usikkerhed, 
den har skabt, har en markant betydning for udviklingen 
på de finansielle markeder. Men frem for at forudsige  
resultatet af et politisk valg og satse på, at man får ret, 
bør man i højere grad forholde sig til risikoen og på  
den baggrund vurdere, om man bliver kompenseret i  
tilstrækkelig grad,” siger han. 
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Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Mange danskere har et såkaldt VISA/Dankort og bruger kortet med  
selvfølgelighed i ind- og udland. Vi har tillid til, at vores betalinger bliver  
gennemført sikkert og præcist. Og det er netop tillid og sikkerhed, som  
er fundamentet for den amerikanske aktie VISA.

Hvad er VISA egentlig? Det er et vidtrækkende globalt  
betalingsnetværk. 3,1 milliarder kort genererer mere end 
65.000 transaktioner hvert sekund i 160 forskellige valu-
taer. 16.800 banker og finansielle institutioner er koblet 
på, og der er 44 millioner steder, hvor kortet kan bruges 
til betaling. 

VISA er dermed et verdensomspændende motorvejs-
system for betalinger mellem kortholderne, virksom-
heder og banker. Det er det største i verden (uden for 
Kina) og udgør sammen med Mastercard et slags duopol 
for elektroniske kortbetalinger.

Det er netop styrken ved VISA. Deres monopolagtige 
status kommer af, at det vil være meget kompliceret for 
andre aktører at opbygge et tilsvarende enormt beta-
lingsnetværk med samme høje grad af kendskab, tillid  
og sikkerhed. Ligesom det vil være stort set umuligt for 
et nyt konkurrerende vandværk at grave nye vandrør 
ned ved siden af de bestående og så sælge drikkevand til 
en konkurrencedygtig pris.

Gammelt selskab
VISA blev etableret tilbage i 1958, hvor Bank of America 
lancerede sit BankAmericard, der senere blev udbredt  
til andre banker og i 1976 smeltet sammen med andre  
internationale netværk under varemærket VISA. I 2008 
gik VISA på børsen og rejste 20 milliarder dollar, og i 
2016 blev VISA Europa, der var ejet af 3.700 europæiske 
banker, købt. I modsætning til American Express og  
Diners, udsteder VISA ikke selv betalingskort, selskabet 
har ingen private kunder, og det yder ikke kredit. 

VISA er et netværk, som kortudstedere, banker og 
virksomheder kan tilslutte sig. Prisen pr. transaktion er 
cirka 2 procent, der fratrækkes hos modtageren af pen-
gene. VISA sørger for sikkert at formidle pengene fra  
forbrugeren til virksomheder via bankerne. 2,5 promille  
tilfalder VISA, 3,5 promille går til formidlerne af beta-
lingsterminalerne, mens 14 promille går til bankerne. 
Det er altså også en meget lukrativ indtjeningskilde for 
bankerne – især i USA.

AKTIEPORTRÆT

VISA 
– solid vækstaktie

Rasmus Lee Hansen
Senior Research Analyst, AllianceBernstein
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Værdiskaber
VISA er som investering en højtydende værdiskabende 
aktie, der genererer store frie pengestrømme, og har en 
meget minimal kapitalbinding – det vil sige lille balance. 
Indtjeningen kommer fra de 2,5 promille af betalings- 
volumen, der kører gennem systemet. Grundomkostnin-
gen ved at behandle en transaktion på 100 kroner i for-
hold til en på 1000 kroner er ens. Indtjeningen er bare ti 
gange højere. Det betyder, at indtjeningen af den sidst 
omsatte krone er tæt på 100 procent.

”Det er en indtjeningsmodel, vi godt kan lide. Lav  
kapitalbinding, monopolagtig status, og en høj indtje-
ning, der er skalérbar, uden at det øger de samlede  
omkostninger. VISA er skabt til vækst og er endda også 
en del af et marked i stor vækst,” siger senior analytiker 
Rasmus Lee Hansen fra CPH Capital Fondsmæglersel-
skab A/S.

Vækstmarked
VISA befinder sig på et globalt marked i vækst. Der er  
to overliggende strømninger. Den ene er den glidende 
overgang fra kontanter og checks til elektroniske kort-
betalinger. Den er mest fremskreden i Nordeuropa, men 
udviklingen går stærkt over hele verden. Cirka 80 pro-
cent af alle verdens betalingstransaktioner foregår med 
kontanter og checks, hvilket betyder, at vækstpotentialet 
er enormt. Den anden strømning er væksten i nethandel, 
hvor mere og mere handel flytter fra fysiske butikker 
med kontantbetaling til webbutikker med elektronisk 
betaling.

”Vi betragter VISA som en solid vækstaktie. Den har 
en unik position i et stadig voksende marked, hvor der  
er meget få andre aktører. Desuden er VISA ikke særlig 
konjunkturfølsom. I 2008 steg deres omsætning på trods 
af finanskrisen. Her var det den generelle vækst på  
markedet, der drev indtjeningen yderligere op,” siger 
Rasmus Lee Hansen.

Kina – en særlig mulighed
VISA er ikke tilstede lokalt i Kina af den simple årsag, at 
det lokale kinesiske betalingskort, CUP, har monopol. Dog 
er der tegn på, at Kina muligvis om nogle år vil tillade 
konkurrerende betalingskort. Og her står VISA stærkt, 
fordi det netop er et verdensomspændende betalingsnet-
værk, der kan tilføjes deres bestående kort, lige som det 
er tilfældet for VISA/Dankortet.

Udfordringer
Men der er ingen nok så gode aktier, der vokser ind i him-
len. Der er selvfølgelig udfordringer i horisonten for VISA. 
IT-sikkerhed og risiko for hacking er meget højt på VISA’s 
dagsorden, hvor hele forretningsgrundlaget står og falder 
med, at selskabet kan bevare 100 procent sikre systemer, 
hvor der er fuld tillid til, at kortholderen bliver opkrævet 
korrekt, at bankerne ekspederer betalingerne korrekt,  
og at virksomheder får deres penge.

En anden ekstern udfordring er risikoen for, at andre 
betalingsnetværk udkonkurrerer VISA. Det kunne for  
eksempel være Amazonpay, eller Applepay. Men disse 
virksomhedsrelaterede netværk har faktisk koblet sig  
på bestående betalingsnetværk i erkendelse af, at det  
er svært og omkostningsfyldt at opbygge og drive et  
verdensomspændende netværk.

MobilePay kan blive en trussel
På længere sigt kan VISA og Mastercard blive udfordret af 
den type netværk, som vi herhjemme bedst kender som 
MobilePay. Indtil videre fungerer MobilePay ved, at tele-
fonnummeret kobles sammen med et betalingskort via  
en app. Men skridtet til at koble bankkonti sammen med 
telefonnummeret i en app og dermed brug netværket 
mellem bankerne er en mulighed. Men derfra og så til, at 
det bliver globalt, er der lang vej – især fordi bankerne 
tjener gode og nemme penge på VISA og Mastercard.

”Men alt i alt er vi som rådgivere for Formuepleje posi-
tive over for VISA’s fortsatte høje indtjeningsevne på et 
marked i vækst, så langt vi kan se frem. Der ligger måske 
et ekstra skub til indtjeningen, hvis det lykkes at komme 
ind på det kinesiske marked,” siger Rasmus Lee Hansen. 
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SVAR: Ja det kan de godt. Det gode ved de 
fem fonde er, at de på nogle områder er ens 
og andre er meget forskellige. Jeg kan give 
et eksempel, der viser styrken i at kombi-
nere fondene i en portefølje fremfor at inve-
stere i en enkelt af vores blandede fonde.

Jeg antager, at du ønsker en risiko, der 
svarer til Formuepleje Epikur. Den investe-
rer i danske realkreditobligationer og glo-
bale aktier og er gearet cirka 3 gange. 
Hvis man i stedet køber halvt Formuepleje 
Safe (gearet cirka 2 gange) og halvt For-
muepleje Penta (gearet cirka 4 gange), så 
giver den delte portefølje cirka samme gea-
ring som Epikur, men sammen giver  
det et lidt bedre forventet afkast og en lidt 
lavere risiko. Det skyldes blandt andet, at 

Safe også investerer i globale virksomheds-
obligationer. Så du har bestemt en god 
pointe om, at selvom Formuepleje udbyder 
blandede porteføljer med aktiv styring i  
udvælgelsen af værdipapirerne, fordelingen 
mellem de forskellige typer aktivklasser,  
låneoptimering og risikostyring, så kan for-
skellige kombinationer af vores fonde gøre 
porteføljen endnu stærkere. Du er velkom-
men til at kontakte mig for en individuel 
analyse af mulighederne.

Senior  
formuerådgiver 
Henrik Jackerott.

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 04.09.2017.

SPØRG FORMUEPLEJE

På Formueplejedagene fortalte I kort 
om lagerbeskatningen. Forstod jeg 
det rigtigt, at jeg kan modregne mine 
renteudgifter i afkastet fra mine 
Penta beviser? J.P. Viborg.

SVAR: Ja – det er rigtigt. Som vi forkla-
rede, så er investering i investerings-
fonde, der ikke udlodder udbytte, akku-
mulerende, og når vi taler investering
af frie midler i vores akkumulerende
fonde som for eksempel Formuepleje
Penta, så beskattes det årlige kursstig-
ning/fald som kapitalindkomst. Det  
betyder, at hvis du har nettorenteudgif-
ter og samtidig et positivt afkast af dine 
Penta beviser, så modregnes Penta- 
afkastet i dine renteudgifter.

Det betyder reelt, at hvis dine rente-
udgifter overstiger kursværdistigningen 
i Penta, så beskattes dit afkast i Penta 
med kun cirka 27 procent (for en
gennemsnitkommune).

Stærke  
kombinationer
Jeg har luret lidt på jeres fem blandede fonde, Optimum, Pareto, Safe, Epikur  
og Penta. Kan de kombineres på en stærk måde? A.J. Aarhus

Lagerbeskatning

Brevkasseredaktør: kommunikationschef Søren Verup

Senior  
formuerådgiver  
Anders Kristiansen
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SVAR: Udbytte fra investeringsbeviser er 
ikke bare udbytte. Får du udbytte fra en aktie, 
så er det altid aktieindkomst. Investerings-
beviser er anderledes, og udbyttet afhænger 
af, hvad der investeres i. Hvis investeringsfor-
eningen investerer i obligationer, vil udbyttet 
være kapitalindkomst, hvilket vil sige, at det 
beskattes som renter. Hvis investeringsfor-
eningen investerer i aktier, vil udbyttet være 
aktieindkomst og blive beskattet derefter.

Det skyldes, at investeringer via en inve-
steringsforening skattemæssigt skal kunne 
sidestilles med en tilsvarende investering  
direkte i enkelte værdipapirer. Dette er for at 
undgå, at investorerne skattemæssigt bliver 
forskelsbehandlet afhængigt af om investe-

ringerne sker gennem en investeringsforening 
eller direkte i individuelle obligationer og  
aktier. Skat opsamler automatisk oplysning-
erne om, hvorvidt udbyttet er kapitalind-
komst eller aktieindkomst. Du skal bare tjekke 
på din årsopgørelse, at det er korrekte beløb. 

Senior formuerådgiver  
Henrik Iwersen 

Udbytteskat
Jeg har lagt mærke til, at noget udbytte 
er aktieindkomst, og andet er kapitalind-
komst. Hvorfor er der forskel?  
T.K. Espergærde

Jeg kan læse i dagspressen at  
nogle aktive forvaltere køber og 
sælger aktier i deres investerings-
fonde meget ofte. Hvad gør I hos  
Formuepleje? G. H. Næstved 

SVAR: Tager vi udgangspunkt i  
Formuepleje Globale Aktier, så  
viser det senest regnskab, at den 
gennemsnitlige omsætningshastig-
hed de seneste fem regnskabsår var 
64 procent. I 2016 blev 60 procent 
omsat. Det er i forhold til andre  
tilsvarende fonde i den lave ende og 
er en direkte følge af, at porteføljen 
har et langsigtet fokus på værdiska-
bende selskaber. Yderligere har  
Formuepleje ingen indtjening på 
transaktioner og valutahandel, så  
vi har ingen interesse i at købe og 
sælge, uden at der er en klar investe-
ringsmæssig begrundelse.

Når der købes en aktie, så fast-
sættes der et kursmål. Opnås dette 
niveau, kan det udløse salg eller en 
forhøjelse af kursmålet, hvis en  
opdateret selskabsanalyse berettiger 
dette. Den lave omsætningshastig-
hed er ikke et mål i sig selv, men er 
en konsekvens af den omhyggelige 
udvælgelse, den brede og veldiver-
sificerede portefølje med fokus på 
langsigtet værdiskabelse i hver  
enkelt virksomhed.

Senior  
formuerådgiver  
Mette Holmgaard

Omsætning  
af aktier

SVAR: Først og fremmest er det vigtigt at 
slå fast, at du ikke kan tabe mere, end du 
har investeret. Du skal også være opmærk-
som på, at Formuepleje ikke er en bank. Det 
vil sige, at når du investerer i en af vores 19 
børsnoterede fonde, så køber du andele i 
selvstændige juridiske enheder. Formue-
pleje er en kapitalforvalter, der både admi-
nistrerer og rådgiver om de investeringer, 
der sker gennem disse børsnoterede fonde.

I Formuepleje Pareto, Safe, Epikur, Penta 
og Fokus har fondene optaget lån, der sam-
men med indskuddet fra investorerne er 
investeret i mange forskellige værdipapirer. 
Selvom der er lån i fondene er din risiko 
begrænset til det, du har betalt for fondene 
– på samme måde som ved køb af aktier. 
Der er en ekstrem lille risiko for, at alle de 
forskellige værdipapirer i fondene på én 
gang bliver værdiløse. Både fondene og 

Formuepleje A/S er undergivet streng kon-
trol af interne procedure og eksterne revi-
sorer samt ikke mindst Finanstilsynet.  
Seneste inspektion fra Finanstilsynet var 
uden anmærkninger. 

Kundechef 
Helle Snedker.

Hvad sker der med de penge, jeg har  
investeret hos jer. Hvor meget kan jeg 
tabe? U.H. Gentofte

HVOR MEGET KAN JEG TABE?
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 04.09.2017.



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 over 400 kirkegårde fordelt på 45 stater, 8 cana-
diske 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, hvis hovedopera-

tioner inkluderer vandressourcer, infrastruktur og eje-
domsinvestering, heriblandt butikscentre og hoteller.  
Guangdong Investment blev stiftet i 1973 og havde med 
sine 6.469 ansatte en omsætning i 2016 på over 10,4 
milli arder Hong Kong dollars.

Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. 
er en israelsk medicinalvirksomhed, 

som blev etableret i 1901. Teva Pharmaceuticals er  
aktive i 80 lande og producerer omkring 120 milliarder 
piller og tabletter om året, hvilket gør dem til en af  
verdens ledende medicinalvirksomheder. I 2016 omsatte 
Teva Pharmaceuticals for 21,9 milliarder US dollars med  
omkring 57.000 ansatte på verdensplan.

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.  
Virksomheden er holdingsselskab for Moody's Investors  
Service og Moody’s Analytics, som beskæftiger sig med  
finansiel analyse af kommercielle og statslige organisatio-
ner. Selskabet vurderer også kreditværdigheden af lån-
tagere til obligationer ved hjælp af en standardiseret vur-
deringsskala. Moody's har en markedsandel på omkring  
40 procent af verdens kreditratingmarked. Selskabet er 
blandt de tre største i sin branche, sammen med Standard 
& Poor's og Fitch Ratings.

KDDI Corporation er et japansk  
telekommunikationsfirma, med  
hovedsæde i Tokyo. KDDI Corpora-

tion beskæftiger sig hovedsageligt med telekommunika-
tionsløsninger, men laver også call-center services,  
telekommunikationsudvikling og andre typer kommuni-
kationsservices. KDDI Corporation servicerer i dag  
omkring 64 millioner abonnenter til mobiltelefoner og 
8,8 millioner til fastnet i både Japan og resten af verden.  
I 2016 omsatte KDDI Corporation for 39,6 milliarder  
dollar med næsten 32.000 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  
hovedsæde 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, 
samt 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 dollars.
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Formueplejes foreninger på tværs 
Oversigt over samtlige Formueplejes investerings- og kapitalforeninger, opgjort pr. 21. juni 2017.

* Opgjort med 95 procent sandsynlighed. 
** Der betales først resultathonorar, når indre værdi er højere end sidste gang, der blev betalt resultathonorar. Resultathonorar afregnes kvartalsvis.
*** Løbende omkostninger beregnet i procent af formuen. Viser summen af honorarer, gebyrer og løbende betalinger, som afholdes af investeringsfonden i løbet af et år.

ØVRIGE FORMUEPLEJEFORENINGER

Indre 
værdi

Udbytte
regnskabsåret

2016

Emision/
indløsningssats

i %

Løbende 
omkostninger  
i % p.a.***

Investeringsunivers og strategi

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

Formuepleje Globale Aktier 139,60 9,20 kr. 0,30/0,30 1,65 Global aktieportefølje

Formuepleje LimiTTellus 148,31 Akkumulerende 0,30/0,30 0,83
Global aktieportefølje med mulighed for risikostyring
10% resultathonorar**

Absalon Danske Aktier 110,81 15,90 kr. 0,30/0,30 1,65 Danske aktier

Absalon EM Virksomhedsobl. 110,69 2,50 kr. 0,65/0,65 1,18 Virksomhedsobl. udstedt af selskaber inden for Emerging Markets

Absalon Global High Yield 105,24 2,80 kr. 0,50/0,50 1,15 Globale virksomhedsobl. med lavere gns. rating end Investment Grade

Absalon Obligationer 103,28 2,10 kr. 0,25/0,25 0,50 Danske obligationer og globale virksomhedsobligationer

Absalon Rusland 101,45 0,00 kr. 1,00/1,00 2,76 Aktier inden for SNG-området, dog primært russiske

Absalon PensionPlanner Stabil 158,57 Akkumulerende 0,40/0,40 1,77 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

Absalon PensionPlanner Moderat 170,72 Akkumulerende 0,40/0,40 1,83 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

Absalon PensionPlanner Balance 196,38 Akkumulerende 0,50/0,50 1,66 Balanceret portefølje med ligelig fordeling af obligationer og aktier

Absalon PensionPlanner Vækst 231,25 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 38 51 61 69 69 0 100

Markedsneutrale stategier 0 3 3 3 3 21 0

Virksomhedsobligationer 26 10 5 0 0 11 0

Globale aktier, bruttoeksponering 36 36 31 28 28 68 0

Markedseksponering i %

Obligationer og kontanter 38 99 174 267 310 0 456

Virksomhedsobligationer 26 19 15 0 0 10 0

Markedsneutrale stategier 0 7 9 11 13 19 0

Globale aktier, bruttoeksponering 36 69 89 109 129 61 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 21. juni 2017 119,44 128,92 146,59 169,08 182,97 110,21 121,15

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 
informationer 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 29 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 Onsdag den 12. juli 2017 kl. 12.00

HELLERUP Onsdag den 12. juli 2017 kl. 12.00

HELLERUP Fredag den 4. august 2017 kl. 12.00

KØGE Tirsdag den 15. august 2017 kl. 16.00

AARHUS Tirsdag den 15. august 2017 kl. 16.00

HELLERUP Fredag den 18. august 2017 kl. 12.00

VEJLE Fredag den 18. august 2017 kl. 12.00

AARHUS Tirsdag den 29. august 2017 kl. 16.00

KLAMPEN-
BORG
GALOPBANE

Tirsdag den 29. august 2017 kl. 16.00

SILKEBORG Fredag den 1. september 2017 kl. 12.00

KØGE Fredag den 1. september 2017 kl. 12.00

ODENSE Tirsdag den 12. september 2017 kl. 16.00

AARHUS Fredag den 15. september 2017 kl. 12.00

SKOVSHOVED 
HOTEL

Fredag den 15. september 2017 kl. 12.00

AARHUS Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 16.00


