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Derfor er  
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kan nu skrue på 

aktieeksponeringen
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Efter mere end 14 år hos Formuepleje ved jeg, 
at en af de ting, der virkelig gennemsyrer 
virksomheden, er vores benhårde fokus på at 
skabe værdi for dig som kunde. Alle væsent
lige beslutninger har altid fokus mod at skabe 
værdi for kunderne, og alle medarbejderne 
ved, at Formuepleje kun kan eksistere som en 
attraktiv arbejdsplads, hvis vi alle arbejder 
for og med vores investorer. 

Helt konkret betyder det, at vi vil levere 
værdi for pengene – på engelsk: ”Value for 
Money”. Det vil sige, at vi hele tiden skal  
levere kvalitet på alle fronter. Det er det pri
mære, du som investor skal opleve, og det 
gælder i alle forhold: Lige fra afkast og rådgiv
ning til kommunikation og arrangementer. 

Det vil sige alle de berøringspunkter,  
som vi i Formuepleje har med dig, uanset  
om du er ny i Formuepleje eller har været 
med i mange år – eller om du overvejer at  
blive investor.

Skulle det være noget særligt?
Men er det ikke sådan i alle virksomheder? Jo, 
måske, og jeg er sikker på, at enhver leder vil 
billige denne målsætning om altid at levere 
værdi for pengene. 

Men i investeringsbranchen er Formuepleje 
faktisk noget særligt. Vi er Danmarks største 
privatejede kapitalforvalter, og vi er uafhæn
gige af bankerne, hvilket betyder, at vi ikke har  
adgang til bredt at sælge vores investerings
løsninger gennem tusindvis af investerings
rådgivere ude i finanscentrene og private  
bankingafdelingerne. Og det gør en forskel.

Faktisk hører vi ofte fra både nye og gamle 
investorer, at når deres investeringsrådgivere 
opdager, at de har Formueplejes fonde i deres 
depoter, bliver de stort set altid opfordret til 
at sælge dem med det samme. Kan det være 
fordi vi ikke betaler for at blive anbefalet?

Det særlige ved Formueplejes investorer er 
derfor, at de aktivt har valgt at være kunde 

hos os på trods af bankrådgiverens ”gode” 
råd. Når de modstår presset fra omverdenen, 
gør de det kun, fordi de ved, de får værdi  
for pengene. 

 
Safe er beviset
Et af beviserne for, at vi har leveret høj kva 
litet til fornuftige priser, lige siden Formue
pleje blev skabt for mere end 30 år siden, er 
Formuepleje Safe. Med et samlet akkumuleret  
afkast siden maj 1988 på næsten 3.300 pro
cent og dermed et årligt gennemsnitligt afkast 
på knap 13 procent, har vi leveret værdi for 
pengene. Historikken er god, men for dig som 
investor er det selvfølgelig vigtigere at få svar 
på spørgsmålet, om Formuepleje så også kan 
blive ved med det. Svaret er ja. Det kan vi, og 
jeg skal forklare hvorfor.

Aktuelt er der meget debat om fordelene 
ved aktiv versus passiv forvaltning. En væsent
lig del af vores eksistensberettigelse som  
kapitalforvalter er, at vi har en bred og dyb  
viden samt mange års erfaring. Det har givet 
god performance og værdi til kunderne. 

Passiv forvaltning kan være en fordel, hvis 
man ikke ved noget, er ligeglad og synes gen
nemsnittet er godt nok. Det synes vi ikke.  
Vi har præsteret langt over gennemsnittet, og 
det har vi til sinde at blive ved med. Den akti
ve forvaltning finder du på flere planer. Det er 
både i den omhyggelige udvælgelse af de bed
ste aktier og obligationer, men det er også ved 
at låne penge på den billigste og mest fleksi
ble måde. Det er også, når vi i investerings
komitéen skruer op og ned for risikoen ved 
blandt andet at ændre på aktieeksponeringen.

Det er det, vi kalder ”Value for Money”.
 

LEDER

VALUE FOR MONEY

Søren S. Astrup, 
direktør, Formueplejeforeningerne
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NYHEDER 

1  Topafkast hos Formuepleje  
– Hvad får du i afkast?
De gode afkast fortsætter, og det kan 
ses på trafikken på formuepleje.dk. 
Særligt interessen for Formuepleje 
Penta, som spiller hovedrollen på 
denne side, har været tårnhøj.

2  1,1 mia. til investorerne
Første halvår af 2017 forløb meget 
tilfredsstillende for Formueplejes  
investorer. Overskuddet landede på i 
alt 1,1 milliarder kroner. Formuen i 
de otte foreninger blev øget med 5,5 
milliarder kroner i perioden, blandt 
andet på grund af pæn tilgang af 
både nye investorer og nye midler 
fra bestående investorer.

3  Formuepleje Penta 
Interessen for Formuepleje Penta 
har i perioden været særligt stor. Har 
du lyst til at se, hvordan fonden har 
klaret sig i forhold til en række  
danske konkurrenter med samme  
risiko, kan du altid finde en oversigt i 
videnscenteret på formuepleje.dk. Vi 
kan også her løfte sløret lidt og sige, 
at afkastet i Penta ligger helt i top.

4  Markedsnyheder
Du kan altid holde dig opdateret på 
den seneste udvikling på de finan
sielle markeder i videnscenteret  
på formuepleje.dk. De dugfriske 
markedsnyheder leveres af Ritzau  
Finans og kan også læses i Formue
plejes app til iPhone.

Selvom det er trist, er det ikke desto mindre 
en kendsgerning, at risikoen for terror er 
blevet en del af hverdagen, og at risikoen for 
angreb er en, man bør forholde sig til. Det 
samme gælder for de finansielle markeder. 

”Tendensen er helt klar. Markedsreaktio
nerne har været mindre og kortere for hvert 
angreb, og ved de to sidste har reaktionen 
været minimal. Terror er gradvist blevet  
registreret som noget velkendt, der desværre 
finder sted, men som ikke umiddelbart  
ændrer på udsigterne for vækst og indtje
ning. Det er simpelthen blevet en del af risi
kopræmien på aktier. Derfor har det de sidste 
gange ikke ændret den overordnede stem
ning på markederne.”

Sådan sagde Formueplejes aktiestrateg 
Otto Friedrichsen til JyllandsPosten  
mandag den 14. august. Artiklen byggede  
på Formueplejes analyse af, hvordan  

markederne havde reageret i kølvandet på 
angrebene i USA (11. september 2001), 
Madrid (11. marts 2004), London (7. juli 
2005), Paris (13. november 2015) og  
Bruxelles (22. marts 2016).

Hverken efter det voldsomme angreb i  
Paris, hvor 130 mennesker mistede livet, og 
350 blev såret, eller efter angrebet i lufthav
nen i Bruxelles reagerede markederne i næv
neværdig grad. Det (i skrivende stund) sene
ste angreb i Barcelona den 17. august i år gav 
heller ingen udsving på markederne, og det 
skyldes ifølge Otto Friedrichsen én ting:

”Risikoen for terror er blevet en ubeha
gelig, men håndterbar del af hverdagen, så 
længe det ikke påvirker væksten i samfun
det. Og erfaringen er, at der ikke er langtids
virkninger for prisdannelsen på aktier, med 
mindre effekterne overstiger det i forvejen 
forventede af markedet.”

FORMUEPLEJE I MEDIERNE

Aktiemarkederne har vænnet sig til terror 

MEST LÆSTE  
PÅ FORMUEPLEJE.DK 
Målt i perioden 1/7 – 20/9 2017
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Elektroniske  
handelsblanketter
Nu er det blevet meget nemmere at udfylde handels
blanketter for at købe og sælge Formueplejes inve
steringsprodukter. Gå ind på formuepleje.dk/koeb
salg/ og følg vejledningen. Når du har udfyldt 
blanketterne, skal du printe dem ud og underskrive 
alle siderne. Derefter skal du scanne dem ind og 
maile dem som vedhæftede filer i en email til adres
sen handel@formuepleje.dk. Husk at vedhæfte en 
kopi af gyldig legitimation.

Formueplejes fonde er børsnoterede og kan derfor 
også købes og sælges gennem netbank. Vil du vide, 
hvilken metode der bedst kan betale sig for dig, eller 
har du andre spørgsmål til køb og salg af investerings
beviser, er du velkommen til at kontakte Formueplejes 
kundesekretariat på 87 46 49 00.

Formueplejedagene i Aarhus og København løber af stablen i slutningen af 
oktober. I København finder arrangementet sted onsdag den 25. oktober på 
Marketenderiet i Valby, mens vi tirsdag den 31. oktober endnu en gang invi
terer jyderne en tur i Musikhuset. Denne gang tager vi emner som teknologi 
og robot rådgivning under kærlig behandling.

Husk, at invitationer til Formueplejedagene og andre arrangementer  
sendes ud via email og kun til investorer, der har underskrevet en samtykke
erklæring. Har du endnu ikke givet dit samtykke til, at Formuepleje må kon
takte dig elektronisk, kan du finde blanketten på formuepleje.dk/samtykke. 
Formularen kan underskrives med NemID.

Ses vi til Formueplejedagen? 

Er du erhvervskunde i en bank?  
Så skal du have en LEI-kode… 

Når en virksomhed investerer i værdipapirer, indberetter det penge
institut, der fører værdipapirdepotet, en lang række informationer til 
myndighederne. Nye EUregler betyder nu, at alle selskaber, der har 
et værdipapirdepot, skal have en såkaldt LEIkode. Det er et krav for, 
at pengeinstituttet fortsat kan foretage de lovpligtige indberetninger 
til de danske og europæiske myndigheder.

Den 20cifrede kode, der kan sammenlignes med det danske CVR
nummer, skal registreres i de pengeinstitutter, hvor selskabet har sine 
værdipapirdepoter, inden den 3. januar 2018 – i modsat fald kan  
pengeinstituttet ikke handle værdipapirer for selskabet. Da det tager 
tid at få koden, anbefaler Formuepleje, at selskabet snarest muligt  
afleverer en ansøgning.

LEIkoden kan anskaffes gennem en lang række private udbydere. 
Få en oversigt over udbydere på hjemmesiden gleif.org. Koden skal 
fornyes én gang om året og koster cirka 1.000 kroner. Læs mere om 
LEIkoder på Finanstilsynets hjemmeside, finanstilsynet.dk.

Har du spørgsmål til de nye regler, kan du kontakte din bank, din 
rådgiver i Formuepleje eller vores kundesekretariat på 87 46 49 00.



EUROPA

EUROPAS 
ØKONOMISKE BRAND 
ER SLUKKET
Mange års europæisk tungsind er afløst af økonomisk vækst og  
optimisme. Virksomhedernes indtjening er høj, tysk eksport buldrer  
af sted, og selv kronisk kriseramte Grækenland øjner fremgang. 

Af Jacob Brejnebøl Knudsen, pressekoordinator, Formuepleje 
jacob.knudsen@formuepleje.dk

>>

Dommedagsbasunerne har gjaldet over europæisk økonomi i  
årevis, men de er ebbet ud nu og afløst af mere liflige toner, der 
bringer håb om, at Europas økonomi alligevel ikke ser så kulsort 
ud, som mange antog for blot få år siden.

Konklusionen er også, at flere års brandslukning fra Den Euro
pæiske Centralbank, der har pumpet godt 2000 milliarder euro 
ud i markederne siden 2015 ved at købe stats og virksomheds
obligationer, ser ud til at have virket. Tilbage står dog stadig,  
at vi skal se, hvad der sker, når den monetære skumslukker  
hører op, og renterne begynder at stige i takt med forventeligt  
stigende inflation.

Men indtil da kan man godt glæde sig over, at tungsindet for en 
stund er elimineret med Europas forbedrede økonomi – det smit
ter også af på dansk økonomi, der ifølge Nationalbanken nu står til 
at vokse med 2,3 procent i 2017 i forhold til året før, og det er ikke 
sket siden 2006, da højkonjunkturen toppede op til finanskrisen.

Væksten er i klar fremgang
”Fremgangen er virkelig noget, som Europa – og Danmark – har 
sukket efter. Det har været en hård periode, men for tiden er ud
viklingen i Europa noget af det mest overraskende og positive, vi 
oplever,” siger Henrik Franck, direktør og partner i Formuepleje.
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Det er blandt andet opsvinget i Europa, der trækker  
Danmark med op. Europa overstiger med al sandsynlig
hed også de 2 procent i vækst i år, og det betyder, at der 
er tale om mere end blot en fortsættelse af væksten, og  
at den ligefrem tager til i styrke.

I andet kvartal voksede eurozonens økonomi således 
med 2,1 procent i forhold til samme kvartal i 2016. Det 
bringer væksten i eurolandene på vej imod den hurtigste 
vækst i et tiår, og virksomhederne underbygger opturen 
ved at fremvise flotte resultater på bundlinjen. Indika
torerne peger desuden i retning af, at fremgangen fort
sætter i tredje kvartal.

Det skaber igen grobund for fornyet tro på fremtiden, 
som ellers har været lidt af en mangelvare på det euro
pæiske kontinent. 

Man har også kunnet se det ved de politiske valg 
rundt om i Europa, nemlig at de yderligtgående fløje ikke 
har fået så stort et fodfæste, som det på et tidspunkt så 
ud til, og den reducerede politiske usikkerhed under 
støtter den gode udvikling i Europa, fremhæver Henrik 
Franck:

”Set fra vores stol er det godt, hvis befolkningerne  
besinder sig og vælger partier med en mere moderat  
tilgang til tingene. Det skaber mere stabilitet, og det er 
godt for den økonomiske udvikling.”

Tyskland er Europas trækhest
Opturen er ikke mindst trukket af, at Tyskland – Europas 
største økonomi, der tegner sig for cirka en femtedel af 
EU’s samlede BNP – er i toptrimmet form. Vores sydlige 
nabo, der netop har holdt forbundsdagsvalg, er også netto 
verdens største eksportland, og når man er det, nyder man 
godt af, at euroen – i hvert fald indtil denne sommer – for 
tysk vedkommende har været kunstigt billig, og det er 
med til at skabe et gigantisk handelsoverskud for tyskerne.

Valg	af	
Emmanuel	

Macron

Europas	
største	

økonomi

Brexit

Valg
2017/2018

”  Set fra vores stol er det godt, hvis 
befolkningerne i Europa besinder 
sig og vælger partier med en mere 
moderat tilgang til tingene. Det 
skaber mere stabilitet, og det er 
godt for den økonomiske udvikling.”



>>
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Valget af den reformvenlige Emmanuel Macron til præ
sident i Frankrig giver også håb om, at man er i stand til 
at skubbe gang i den franske økonomi – sådan for alvor. 
Det vil være tiltrængt, og Frankrigs økonomi har en 
størrelse, der gør, at det vil kunne smitte af på andre 
landes økonomier også.

”Det er især de store lande, der har tyngde til at få 
skubbet tingene i den rigtige retning,” siger Henrik 
Franck.

Generelt er det begyndt at gå noget hurtigere i den 
franske økonomi, der ellers har haft det svært med  
at slide sig ud af krisen og befundet sig i slæbegear i 
lang tid i forhold til de andre toneangivende EUøkono
mier. Men i år nærmer vækstraterne i det franske sig  
2 procent, og erhvervstilliden er på sit højeste niveau  
siden 2011.

Vækst trods brexit
I Storbritannien, der som bekendt har stemt for at for
lade EU og er i fuld gang med at forhandle om vilkårene 
for landets udtræden, mærker man også de positive  
takter. Arbejdsløsheden blandt briterne er faldet til 4,4  
procent – det laveste niveau siden 1975.

På grund af brexitbeslutningen er der dog en række 
andre forhold, der er gældende i britisk økonomi. Pun
det er faldet mærkbart, og det har sat skub i inflationen, 
som er over 3 procent, og her kan briternes købekraft 

ikke helt følge med, idet lønningerne i 2. kvartal kun 
landede på 2 procent. Men brexit eller ej; så smitter den 
generelt gode økonomi i Europa også af på landet, der 
er i fuld gang med at sige farvel og goodbye til Bruxelles.

Grækenland har stabiliseret sig
Selv den græske økonomi, der har været sendt helt i 
dørken, er på vej frem igen efter næsten 10 års uafbrudt 
nedgang. Man har formået at stoppe blødningen fra det 
åbne sår, og de seneste prognoser peger atter på vækst 
– og 2016 bød på nulvækst, hvilket i græsk regi er en 
succeshistorie i sig selv. Kun i 2014 formåede græsk 
økonomi at krybe uden om minusvækst.

De græske renter, der nærmede sig 40 procent, da 
uføret var værst, er nu nede under 5 procent. Stadig højt 
i en eurozone med minusrenter, men dog intet imod, da 
krisen toppede.

Landet har så også fået 260 milliarder euro via  
diverse hjælpepakker, men det ser så også ud til, at de 
første skridt henimod at bringe Grækenland på fode 
igen er taget i den rigtige retning. Arbejdsløsheden i lan
det ligger nu på 2122 procent, hvor den på et tidspunkt  
under den græske gældskrise nærmede sig 30 procent.

Men det uhørt høje græske gældsbjerg på næsten 
180 procent af BNP er for så vidt stadig en trussel. Lige 
nu er der ro på, men situationen kan under de forkerte 
vilkår godt eskalere igen. 

Grækenland har fået 

260	milliarder	euro	
via diverse hjælpepakker.

Arbejdsløsheden er

21-22	procent	
under den græske gældskrise

cirka	30	procent

Overskud i 2016

0,7	procent
på statsbudgettet
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Efter nærkollapset i 2010 og de tre efterfølgende hjælpe
pakker er det dog værd at notere sig, at Grækenland  
har fået noget ud af anstrengelserne og i 2016 faktisk 
formåede at skabe et overskud på 0,7 procent i statsbud
gettet – hvilket er nærmest uhørt.

”At grækerne faktisk har formået at vende udviklingen, 
fortjener de virkelig kredit for. Den græske økonomi var 
helt derude, hvor det så næsten umuligt ud. Man skal  
dog stadig være opmærksom på, at landets høje gæld  
gør Grækenland ekstremt sårbart, hvis renterne ryger i 
vejret,” konstaterer Henrik Franck.

Også i Spanien, der i de seneste 10 år gang på gang har 
fremvist ulyksaligt høje ungdomsarbejdsløshedstal, er der 
relativt godt nyt at berette. I 2013 ramte den spanske  
arbejdsløshed blandt unge under 25 år svimlende høje 60 
procent – men årlige vækstrater på over 3 procent har 
sendt andelen af unge ledige ned under 40 procent igen. 

ECB har spillet en stor rolle
Det er klart, at Den Europæiske Centralbanks historisk 
lempelige pengepolitik, som med god ret kan kaldes  
historiens største pengepolitiske eksperiment også spil
ler en kæmpemæssig rolle i den europæiske optur eller 
vending, hvis man vil nøjes med det.

Tilførslen af 2000 milliarder euro de seneste år har  
sendt renten ned i et historisk lavt niveau, og det har  
naturligvis været med til at holde de europæiske             

økonomier kørende eller skubbe gang i dem, da de var 
mest hensygnende.

Spørgsmålet er, hvad der sker, når de igen skal til at 
stå på egne ben. Det skal de på et eller andet tidspunkt, 
når økonomien er til det og modstandsdygtig nok.  
Eksperimentet kan ikke vare evigt. Men her gælder det 
om at træde særdeles varsomt for ikke at sætte det hele 
over styr en gang til.

”Man kan godt sige, at Europa og europæisk økonomi 
har fået en second chance, og den gælder det om at  
udnytte og ikke lade gå til spilde,” siger Henrik Franck.

Dollaren kan drille europæisk økonomi
Man kan endnu ikke aflæse det i tallene for europæisk 
økonomi, men at dollaren er faldet i værdi hen over  
sommeren, kan komme til at drille Europas eksport,  
hvor især Tyskland er motoren over dem alle. Det gør 
eksportvirksomhederne mere sårbare, at USA alt andet  
lige ikke kan aftage det samme antal varer med en  
svagere valuta. Europæiske aktier har ellers nydt godt  
af den generelle fremgang, men siden forsommeren er 
momentum dog skiftet lidt, fremhæver Otto Friedrich
sen, aktiestrateg i Formuepleje.

”Europæiske aktier har siden sommeren 2016 haft et 
positivt momentum, der er trukket af en generel bedring 
i de makroøkonomiske forhold i Europa samt fortsat  
positiv udvikling i selskabernes indtjening. I de senere år 

At dollaren er faldet i værdi  
hen over sommeren, kan komme 
til at drille Europas eksport. 



Henrik Franck Otto Friedrichsen
Direktør, partner, Formuepleje Aktiestrateg, partner, Formuepleje

EUROPA 
på fornyet fremmarch

•  I 2013 var arbejdsløs- 
heden i eurozonen  
12 procent, nu er den  
9 procent – det laveste  
siden 2009

•  146 millioner var i  
beskæftigelse i euro- 
zonen i 2013 – nu er  
den steget til over 153 
millioner

•  På et år er forventning-
erne til væksten  
steget fra godt 1 procent 
til nu 2 procent  
– stort set en fordobling

 
Kilde: Eurostat
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har de europæiske eksportselskaber været be
gunstiget af den lave euro, men siden den tid
lige sommer 2017 er det vendt, og momentum i 
europæiske aktier har været svækket på grund 
af den eurostyrkelse vi har set – eller dollar
svækkelse om man vil,” siger Otto Friedrichsen.

Formuepleje er neutrale i aktieporteføljen 
også i forhold til den geografiske eksponering.  
I starten af 2017 blev den taktiske eksponering 
mod Europa dog øget gennem eksponering i 
europæiske futures via Euro Stoxx 600indek
set. Formuepleje LimiTTellus ligger således 
neutral i den direkte eksponering mod europæ
iske aktier.

På enkeltaktieniveau har Formuepleje sin 
største finansielle eksponering i Europa gen
nem investeringen i Jyske Bank. Jyske Bank  
vurderes at have et stærkt kapitalgrundlag, der 
ruster Silkeborgbanken til de skrappere regu
leringskrav, der er blevet implementeret og  
forventes fremadrettet. Det stærke kapital
grundlag er en af årsagerne til, at Jyske Bank er 
en af blot to banker i Formueplejes portefølje 
og den eneste i Europa.

”Lagt sammen med opkøbet af BRFKredit og 
bankens øvrige udlånseksponering gør det, at 
vi nu ser Jyske Bank som en lille storbank,  
hvor det før var en stor lille bank,” siger Otto 
Friedrichsen. 

Blandt de industrielle europæiske selskaber 
fremhæver han finske Kone, der er kendt for 
sine elevatorer, som et af de selskaber, Formue
pleje investerer i. 

”Det er et solidt selskab med en stærk under
liggende forretningsmodel,” konstaterer han.

Ingen roser uden torne
Den spirende optimisme i Europa indeholder ud 
over den faldende dollar yderligere et par torne 
eller tre. I Italien er der efter al sandsynlighed et 
valg på trapperne, og det har potentiale til at 
skabe mere end almindelig uro, hvis italienerne 
stemmer forkert i forhold til de finansielle mar
keders forhåbninger.

Selv om landet er notorisk ustabilt politisk, 
hvilket 60 regeringer siden Anden Verdenskrig 
håndfast dokumenterer, kan en ny regering un
der ledelse af Femstjernebevægelsens Beppe 
Grillo skabe fornyet polemik. Bevægelsen, der 
hverken kalder sig venstre eller højreoriente
ret, men vækker visse mindelser om det danske 
parti, Alternativet, er stærkt EU og eurokritisk. 
Hvis Beppe Grillo, der har gjort karriere som 
komiker, vinder – og slår sig sammen med  
andre euroskeptikere – kan en italiensk euroaf
stemning komme på tale, og det kan give bal
lade, som vi har set det med brexitafstemnin
gen i Storbritannien, der har valgt at forlade EU 
til resten af Europas store fortrydelse.

”Det vil være ulykkeligt, hvis italienernes 
valg skaber fornyet uro, nu når der er kommet 
mere ro på i Europa. Det har potentiale til at 
skabe finansiel turbulens med faldende aktie
markeder, stigende italienske renter og en  
svagere euro, hvis Italien får en premiermini
ster, der vil trække landet ud af euroen,” mener 
Henrik Franck.

Omvendt har optimismen også fat i itali
enerne. Ikke siden 2007 har de haft så stor  
tiltro til økonomien som nu, viser de seneste  
tillidsindikatorer.  

At dollaren er faldet i værdi  
hen over sommeren, kan komme 
til at drille Europas eksport. 



KAPITALFORVALTNING

Formuepleje arbejder for  
investorerne – derfor er vi  
aktive forvaltere

De seneste år er passive investeringer blevet mere og mere populære. Det er godt 
for nogle typer af investorer. Men hos Formuepleje vil vi gerne arbejde hårdt for 
vores investorer, så derfor dyrker vi aktiv forvaltning på flere niveauer. Dermed 
kan vi levere merværdi til kunderne.

   

Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk
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Hånden på hjertet – når du går ned i supermarkedet og 
skal vælge fire avokadoer til kyllingesalaten, tager du så 
grillhandsker på og griber ud i blinde efter nogle tilfældige  
avokadoer, fordi du er tilfreds med gennemsnittet, ikke har 
tid og ikke ved noget om avokadoer? Nej, vel? Du bruger 
hele din erfaring, viden og tid (penge) på at vælge præcis 
de fire flotteste avokadoer med den rigtige blødhed og 
farve – og til den rigtige pris. 

Og når du tænker lidt mere over det, så bruger du også 
aktiv forvaltning, når du vælger partner, bil, bolig, job,  
rejser, tvprogrammer og så videre. Faktisk er det kun, hvis 
du er ligeglad, ingen viden og ingen holdning har til dine 
valg, at du giver op og bliver fristet af passiv forvaltning. 

Argumenterne for at vælge passiv investering er, at da 
man ikke på forhånd med sikkerhed kan vide, hvilken  
aktieforvalter, der kan levere konsistent merafkast fremad
rettet, så kan man lige så godt vælge den passive strategi. 
Det mener vi i Formuepleje svarer til at give op på forhånd. 

Vi vil arbejde for vores investorer
Formueplejes fundament hviler på den aktive forvaltning 
af vores kunders opsparing. Det har det gjort siden For
muepleje slog dørene op for mere end 30 år siden. Beviset 
er Formuepleje Safe, der med næsten 30 års performance 
kan konstatere, at 1 million kroner investeret den 1. maj 
1988 i dag er vokset til over 33 millioner kroner. Det svarer 
til et gennemsnitligt årligt afkast på næsten 13 procent.  

Det er der ingen passive investeringer, der kan matche.
Men Formuepleje skal også være den første til at ind
rømme, at talrige analyser viser, at aktive investeringer 
ikke nødvendigvis slår passive. Det skyldes blandt andet 
flere omkostninger og det forhold, at aktive forvaltere  
naturligvis ikke alle er lige dygtige. 

Analyserne viser også, at der er aktive forvaltere, der 
over længere tidshorisonter har leveret merafkast i forhold 
til deres benchmark. For selv om et gennemsnit af aktive 
forvaltere ikke kan levere merafkast, så ligger der jo impli
cit i gennemsnitsbegrebet, at der vil være aktive forvaltere, 
som leverer merafkast, ligesom der vil være aktive forval
tere, som leverer mindreafkast. 

Hos Formuepleje har vi højtspecialiseret investerings
viden, indsigt og klare holdninger – derfor er vi aktive  
kapitalforvaltere. Formuepleje vil og skal levere ”Value for 
Money” – idet de ekstra omkostninger til den aktive forvalt
ning skal give merafkast på den lange bane. For eksempel 
har Formuepleje Penta over de seneste 7 år leveret et mer
afkast i forhold til en portefølje af globale aktier på intet 
mindre end 145 procentpoint. Det er merværdi for pengene. 
Og vel at mærke med en lavere realiseret risiko.

Udfordringer for passive investeringer
Der er en række udfordringer ved den passive kapitalforvalt
ning, som er vigtige at forstå for til fulde at respektere den 
aktive forvaltning. Hvis man vælger at investere i en passiv 



Formueplejes investeringskomité 
udgøres af adm. direktør Niels B. 
Thuesen, investeringsdirektør Leif 
Hasager, direktør Søren Astrup og 
direktør Henrik Franck. 

Komitéen har det overordnede 
ansvar for den aktive forvaltning 
af mere end 50 milliarder kroner.
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investeringsfond, der for eksempel investerer i det brede 
amerikanske aktieindeks S&P 500, så betyder det, at man 
kommer til at investere i virksomheder, som ikke nødven
digvis har styr på miljøhensyn, producerer våbentekno
logi, arbejder inden for fossile brændstoffer, producerer 
pesticider og kemikalier og har problemer med arbejder
rettigheder med mere. Disse problemstillinger kan en  
aktiv strategi selvsagt tage hensyn til.

Investering i passive strategier indebærer desuden 
mange tvungne transaktionsomkostninger. Har en passiv 
fond bundet sig til et indeks, så skal der købes og sælges 
værdipapirer, hver gang der kommer ændringer i indek
set. Det kan være ved aktieemissioner og nyudstedelser, 
ved aktietilbagekøb og udbytter samt ved udskiftninger i  
indekset. Dermed skal fonden ofte balancere porteføljen 
for at matche indekset så præcist som muligt, og det  
giver udgifter til kurtage, spreads og administration.  
I erkendelse af det har visse passive fonde – for at redu
cere disse omkostninger – valgt at træffe aktive valg for 
billigere at kunne gennemføre den passive strategi. Det 
er selvmodsigende.

En mere overordnet kritik af de passive fonde går på, 
at de virker mod markedseffektiviteten. Da de i princip
pet køber alt ukritisk, er de ikke med til at skille skidt fra 
kanel. Med andre ord, så køber de også alle de dårlige 
avokadoer til samme pris som de gode avokadoer. Hvis 
alle investorer var passive og ikke ville investere i nye 
selskaber, der kom på børsen, så kunne disse nye virk
somheder ikke få adgang til ny kapital. Og hvis de passive 
investorer automatisk pro rata investerede i alle nye sel
skaber, så ville alle børsnoteringer blive en succes uaf
hængigt af prisen, og uden at markedet vurderede, om 
det var en fantastisk virksomhed eller ej.

Det ligger også implicit i den passive strategi, at inve
stor kommer til at være overvægtet i aktier, der er steget 
meget, da der ikke sker en rebalancering af porteføljen. 
Samtidig kan der i perioder være sektorer, der stiger  
meget. Det var der mange, der oplevede på den ærgerlige 
måde op til, at ITboblen brast i 2001. Dengang valgte 
Formuepleje i god tid alle ITaktier fra og skånede dermed 
investorerne for store tab. Og da olieprisen begyndte at 
falde dramatisk i efteråret 2015, ville en tilsvarende pas
siv investering i et bredt aktieindeks betyde, at investor 
kom til at tage hele turen ned, mens en proaktiv investe
ringsanalyse kunne forhindre og afbøde dette. 

Med andre ord, selv om fremtiden ikke er kendt, og 
selvom man ikke på forhånd kan vide, om en given aktie
strategi kan levere vedholdende merafkast, er det For
mueplejes klare holdning, at den aktive kapitalforvaltning 
udført af topprofessionelle specialister med årtiers erfa
ring og et kæmpe netværk er et langt bedre værn mod 
dårlige afkast end en ”bevidstløs” passiv forvaltning.

Hvad siger virkeligheden?
Men hvad siger empirien? Professor Ken L. Beckmann  
og professor Lasse Heje Pedersen fra Institut for Finan
siering ved CBS, skriver i fagtidsskriftet Finans/Invest,  
juni 2017:

”… hvis de aktive fondes performance måles før for
midlingsprovision (men efter selve investeringsomkost
ningerne), så forsvinder denne underperformance (red.  
i forhold til de passive fonde), og de aktive fonde ender i 
gennemsnittet (på 3, 5 og 7 års horisonter) med et posi
tivt – om end insignifikant merafkast i forhold til fonde
nes benchmark.”

Det vil sige, at gennemsnitligt set er der en næsten 
ubetydelig fordel til de aktive fonde. Men det gennem
snitlige valg er ikke et aktivt valg. Det, der betyder noget, 
er at vælge den rigtige forvalter, og her er det utroligt 
vigtigt, at en kapitalforvalter som Formuepleje har eks
pertisen til at vælge netop de aktive forvaltere, der med 
størst mulig sikkerhed kan levere over gennemsnittet. 

Gennemsnitligt set er der en 
næsten ubetydelig fordel til 

de aktive fonde. Men det  
gennemsnitlige valg er ikke 

et aktivt valg. 

Det, der betyder noget, er at 
vælge den rigtige forvalter, 

og her er det utroligt vigtigt, 
at en kapitalforvalter som 

Formuepleje har ekspertisen 
til at vælge netop de aktive 
forvaltere, der med størst 

mulig sikkerhed kan levere 
over gennemsnittet. 
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Udvælgelse af de bedste managere
For at tackle udvælgelsen af aktive kapitalforvaltere 
bedst muligt har Formuepleje et team for udvælgelse af 
managere på vores forskellige fonde. Teamet består af tre 
meget erfarne direktører, der de seneste 2530 år har  
arbejdet systematisk med at bedømme og udvælge de 
bedste kapitalforvaltere. Gruppen udgøres af adm.  
direktør Niels B. Thuesen, investeringsdirektør Leif  
Hasager og direktør Henrik Franck.

Formuepleje er blandt de få forvaltere i Danmark,  
der har en bred palette af eksterne forvaltere. Faktisk er 
udvælgelse af virksomhedsobligationer, realkreditobliga
tioner og låneoptagelse det eneste, Formuepleje selv  
udfører. Al anden aktiv forvaltning udføres af de bedste 
eksterne forvaltere. Det gælder danske og russiske  
aktier samt forbrugsaktier og så den store portefølje af 
globale aktier.

De globale aktier udvælges af AllianceBernstein gennem 
det danske datterselskab, CPH Capital Fondsmæglersel
skab A/S. Teamet er dansk og har over de seneste 17 år  
arbejdet indgående med en aktieportefølje, der er kende
tegnet ved at være neutral over for forskellige aktiestilar
ter som for eksempel Large Cap, Value, Vækst, Small Cap 
med mere. Desuden viser analyser, at fonden kan levere 
konsistente merafkast på langt sigt i både opad og nedad
gående aktiemarkeder. Teamet har siden juni 2012 råd 
givet fonden, Formuepleje Globale Aktier, og har frem til  
ultimo august 2017 realiseret et samlet akkumu leret  
merafkast efter omkostninger på 6,96 procent.

Aktiv forvaltning på mange niveauer
Når kapitalforvalterne og investeringskomitéen i deres 
daglige arbejde hele tiden tager temperaturen på de  
finansielle markeder, så søger Formuepleje at høste  
risikopræmier ved at løbe en nøje afgrænset risiko.  
Dette gøres på tre overordnede niveauer. 

Ovenstående tre tidshorisonter skal forstås således, at 
ændringer i økonomien eller markedet, som investe
ringskomitéen forventer, har en holdbarhed på mindre 
end 1 år, anses som en taktisk mulighed. Tilsvarende  
anses ændringer, som forventes at være gældende i 1  
til 5 år, for at være en strategisk mulighed. Endelig ses 

ændringer, som forventes at vare mere end 5 år, for at 
være en strukturel mulighed.

De strukturelle muligheder er vigtige som overordnet 
pejlemærke, men influerer kun i mindre grad direkte på 
investeringsbeslutningerne, da ingen overlever 5 år med 
dårlige afkast, selvom man langsigtet har ret. Men de er 
også vigtige, fordi Formuepleje forsøger at investere i  
aktiver og strategier, hvor der kan høstes langsigtede  
risikopræmier. Det strategiske niveau har stor opmærk
somhed i investeringskomitéen, da det er dette, komi
téen i praksis har struktureret investeringsarbejdet og 
kommunikationen til kunderne efter. 

Det taktiske niveau tilsigter dels at udnytte kortsig
tede fluktuationer på markederne, dels at initiere de 
strategiske omlægninger i rette tid. Et taktisk signal om 
risikoreduktion eller øgning vil ofte være en forløber for 
en strategisk omlægning. 

Det så vi for eksempel i november 2016, hvor vi om 
natten, da Trump havde vundet det amerikanske præsi
dentvalg, tog en kortsigtet position og høstede et pænt 
afkast. Få dage senere blev eksponeringen over for aktier 
øget på det strategiske niveau. Det gav et godt afkast i 
2016 og et langt stykke ind i 2017. 

Aktiv forvaltning på tre niveauer
Hos Formuepleje får investor ikke bare en mulighed for 
at købe et aktivt forvaltet investeringsprodukt, men ved 
at investere i en af Formueplejes store blandede og mo
derat gearede lavrisikofonde får kunden en investerings
løsning med aktiv forvaltning i tre dimensioner.

For det første den omhyggelige udvælgelse af de bed
ste værdipapirer og konstruktion af robuste porteføljer 
samt optagelse af de billigste lån. Det sikrer godt langsig
tet afkast og så få transaktionsomkostninger som muligt. 

For det andet arbejder investeringskomitéen aktivt 
med at justere vægtningen af de enkelte aktivklasser i  
de blandede porteføljer. Investeringskomitéen har mulig
hed for at ændre i eksponeringen over for aktier eller  
obligationer, den kan skrue op og ned for gearingen,  
optimere risikoen, og den kan beskytte eller eksponere 
værditilvæksten gennem valutaterminskontrakter,  
futures og optioner. 

Det tredje aktive niveau er hele den bagvedliggende 
kontrol og risikostyring, der hele tiden sikrer, at alle ved
tægter, love, regler og investeringsinstrukser fra ledelse 
og bestyrelse bliver overholdt til punkt og prikke.

Resultatet er aktivt forvaltede investeringsløsninger, 
der på det lange sigt er i stand til at vride mest muligt  
afkast ud af investeringerne med en fokuseret risiko 
styring. Dét er værdi for pengene.  

NIVEAU TIDSHORISONT

Taktisk Op til 1 år

Strategisk Fra 1 til 5 år

Strukturelt Over 5 år
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I en tid, hvor flere og flere er fortalere for passivt forval
tede investeringsprodukter som ETF’er, går Formuepleje 
et par skridt den modsatte vej ved at indføre endnu mere 
aktiv forvaltning af sin store globale aktieportefølje,  
Formuepleje LimiTTellus.

LimiTTellus er en investeringsforening og kan  
anvende forskellige former for finansielle instrumenter 
samt afdækker valutakursrisici via terminskontrakter. 
Det er de færreste danske investeringsforeninger, der ud
nytter disse muligheder, men med Formueplejes investe
ringskomité i spidsen vil vi nu i højere grad bruge disse 
for at optimere det langsigtede risikojusterede afkast.

Grundlæggende fastholdes den globale aktieportefølje 
i LimiTTellus. Ovenpå lægges der et lag, hvor selve eks
poneringen over for forskellige dele af aktiemarkedet 
øges eller mindskes gennem finansielle instrumenter. 
Det er langt billigere end at ændre selve beholdningen  
af aktier. Konkret sker det ved, at investeringskomitéen 
skruer op og ned for eksponeringen over for globale  

aktier ved at købe eller sælge futures på forskellige  
typer af brede aktieindeks. Når der købes en future på 
for eksempel 10 procent af porteføljens samlede værdi, 
øges eksponeringen over for stigninger og fald tilsva
rende. Futuren er konstrueret, så den leverer positivt  
afkast, hvis det bagvedliggende aktiv – globale aktier  
– stiger, og det modsatte, hvis de globale aktier falder. 

Dermed kan LimiTTellus levere højere afkast til inve
storerne i opadgående markeder. Modsat kan LimiTTellus 
sælge en future på det underliggende aktiv. Det har den 
effekt, at værdien af futuren stiger, hvis indekset falder,  
og modsat, hvis den stiger. På den måde kan LimiTTellus 
begrænse det negative afkast i perioder, hvor de globale 
aktier falder. 

Denne aktive måde at begrænse det negative afkast på 
komplementeres af de defensive egenskaber, som den 
globale aktieportefølje i forvejen har. Her betyder den 
omhyggelige aktieudvælgelse, at der investeres i stærke 
selskaber, der klarer sig godt i økonomisk modvind.

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

Formuepleje LimiTTellus, der er Formueplejes  
store globale aktieportefølje, får nu ekstra 
værktøjer til at skrue op og ned for eksponeringen 
over for aktier. Dermed bliver LimiTTellus endnu 
mere aktiv i sin måde at levere højt risikojusteret 
afkast til investorerne.

LIMITTELLUS  
BLIVER ENDNU  
MERE AKTIV
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LIMITTELLUS  
BLIVER ENDNU  
MERE AKTIV

Investeringskomitéen styrer
For at risikoen ikke kan blive for høj, er det besluttet at 
sætte en øvre grænse på 130 procent. Tilsvarende vil 
fonden ikke have en lavere aktieeksponering end 80 pro
cent af det mulige. Det betyder, at investorerne i LimiT
Tellus ikke bare får en global aktieportefølje, men de får 
også Formueplejes investeringskomités forventninger  
til udviklingen på aktiemarkedet. 

”Investeringskomitéen foretager allerede denne  
ændring i allokeringen og eksponeringen i de store  
blandede fonde Formuepleje Optimum, Pareto, Safe,  
Epikur og Penta. Det har de seneste år givet attraktive  
afkast til investorerne. Nu vil vi også bruge vores for
ventninger til skift i aktiemarkedet til at optimere det  
risikojusterede afkast for LimiTTellus,” siger direktør  
Søren Astrup.

Fordeling af eksponering
Aktuelt har LimiTTellus 100 procent eksponering over 
for aktier. Men investeringskomitéen forventer, at ram
men på 80130 procent over længere tidsforløb vil blive 
anvendt på følgende måde:

• 80 procent aktieeksponering i 20 procent af tiden
• 100 procent aktieeksponering i 60 procent af tiden
• 130 procent aktieeksponering i 20 procent af tiden

Målet er, at Formuepleje på denne måde forbedrer  
afkast/risikoforholdene, således at fonden kan levere  
et højere forventet afkast med en lavere risiko. Fonden 
forventes at falde mindre i værdi i risikofyldte perioder 
med fald på det globale aktiemarked.

Fordele for investorerne
Investorerne i LimiTTellus får nu ikke bare en investe
ring i en bred global aktieportefølje. De får derimod  
ekstra værdi ved, at Formueplejes investeringskomité 
hele tiden optimerer risikoen i porteføljen i forhold til 
den aktuelle vurdering af risikoforholdene i markedet. 
Dermed skal investoren ikke bruge tid på selv at tage  
stilling til, hvorvidt aktierne skal stige eller falde og der
med købe og sælge med fare for at tage fejl med øgede  
omkostninger til følge.

Komitéen vil benytte rammerne til både at beskytte 
investorerne over for forventelige aktiekriser og til at 
øge afkastet på tidspunkter, hvor aktierne står over for 
en forventelig stigning. Dermed kan investorerne i  
LimiTTellus også høste frugterne af det arbejde, investe
ringskomitéen i forvejen udfører med at justere aktiv 
fordelingen i de store blandede fonde. Her justerer komi
téen på andelen af aktier og obligationer samt gearing, 

når det er opportunt. Et eksempel på investeringskomi
téens arbejde var i 2016, hvor aktieeksponeringen blev 
sat 10 procentpoint ned to gange i april og juli – dels 
forud for brexitvalget i Storbritannien, dels forud for det  
amerikanske præsidentvalg i november. Efter præsident
valget blev aktieeksponeringen igen øget og har siden 
været uændret.

Disse beslutninger bidrog til i første omgang at redu
cere risikoen og senere til at øge risikoen. Det bidrog  
positivt til afkastet, samtidig med at risikoen var lavere, 
end den ellers ville have været.

Ligesom vi gjorde i 2016, vil Formuepleje, hver gang 
der ændres i aktieeksponeringen for LimiTTellus, infor
mere investorerne om ændringerne via formuepleje.dk 
og via nyhedsmails.  

OM LIMITTELLUS

LimiTTellus så dagens lys den 4. februar 2005  
som en investering, der skulle skabe ekstra værdi 
til investorer, som ellers ville vælge en global 
aktie investeringsforening. 

Formuepleje LimiTTellus blev stiftet med det  
formål at tilbyde danske investorer en global aktie-
investering med et afkast mindst på linje med  
verdensaktieindekset kombineret med en række 
optionsstrategier, som har det primære formål at 
minimere risikoen, sekundært at øge afkastet. 

Denne strategi efterlevede selskabet de første år, 
men anvendelsen af optionssikringer og køb af 
call-optioner ophørte med finanskrisen, primært 
fordi bankerne havde svært med at stille lines op 
til derivathandel. 

Formuepleje valgte derfor at køre LimiTTellus  
videre som "almindelig" global aktieportefølje med 
fokus på omhyggelig aktieudvælgelse og robuste 
afkast/risikoegenskaber. I oktober 2013 blev stra-
tegien ført videre i en almindelig investeringsfor-
eningsafdeling. LimiTTellus er en akkumulerende 
investeringsforening.

Kontakt gerne Formueplejes sekretariat eller din 
rådgiver for mere information om LimiTTellus.   
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VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER

Mange taler om frygten for en ny krise, men der er ikke noget  
alarmerende, hvis man kigger på udstedelsesmønstret blandt de lavest 
ratede amerikanske virksomhedsobligationer, lyder det fra Formueplejes  
virksomhedsobligationsteam. Her holder man især øje med virksomheder, 
der belønner kreditorerne og ikke aktionærerne. Det er finske Nokia et  
godt eksempel på, men det gælder ikke for aktiedarlingen Apple.

Af Jacob Brejnebøl Knudsen, pressekoordinator, Formuepleje 
jacob.knudsen@formuepleje.dk

Markedet for  
virksomhedsobligationer  

varsler ikke ny krise

Investorer og medier er begyndt at drøfte, hvorvidt en 
større krise nærmer sig i de finansielle markeder. Men 
en god indikation på, om det er ved at ske, får man ved 
at kigge på det amerikanske marked.

Tager man afsæt i udviklingen her, vil man ifølge 
Klaus Blaabjerg, chef for Formueplejes virksomheds
obligationsteam, konstatere, at vi med al sandsynlig
hed ikke står lige på tærsklen til en ny finanskrise. 

Kigger man på de samme tal op til den bristede  
itboble ved årtusindskiftet og ved finanskrisen for 
snart 10 år siden, vil man kunne se en voldsom stig
ning i udstedelserne af de lavest ratede virksomheds
obligationer, men det samme billede gør sig slet ikke 
gældende nu. Det er baggrunden for, at Formueplejes 
kreditteam ikke har tændt for alarmklokkerne.  

Nærtstående krise afvises
”Ved de to begivenheder kunne man faktisk aflæse 
krisernes komme et til to år før, de indtraf, ved at 
følge andelen af aggressive udstedelser på det ameri
kanske marked for virksomhedsobligationer.  
Andelen af virksomhedsobligationer med den laveste 
kreditværdighed, de såkaldte triple C, steg voldsomt. 
Disse forhold kan man ikke se endnu i dagens mar
ked for virksomhedsobligationer,” forklarer Klaus 
Blaabjerg. Det handler konkret om, hvor aggressivt 

der bliver udstedet triple Cvirksomhedsobligationer, 
og hvor stor andelen af obligationer udstedt til aktio
nærvenlige tiltag som for eksempel tilbagekøb af  
aktier og dividende udbetalinger er.

Begge dele er med til at svække den underlig
gende sikkerhed for obligationsinvestorerne. Men 
lige nu er der ingen alarmerende røde lys, og marke
det for high yieldobligationer ser sundt ud, under
streger Klaus Blaabjerg, som derfor med nogenlunde 
sikkerhed tør afvise en nært forestående krise.

God kriseindikator
Muligvis var der faktisk noget undervejs i 2014, hvor 
udstedelsesniveauet blev noget mere aggressivt, men 
så kom det voldsomme olieprisfald forbi og hindrede 
det, der til en vis grad lignede konturerne af en ny 
nedtur, fremhæver Klaus Blaabjerg.

”I 2014 var der måske noget under opsejling,  
men det blev kortsluttet af det bratte fald i olie 
prisen,” siger han og oplyser, at man kunne varsko  
itboblen bristede i 19981999, da der var en meget  
aggressiv udstedelsesaktivitet i det amerikanske 
marked for virksomhedsobligationer, hvor mange 
spekulative telesel skaber udstedte obligationer med 
lav underliggende kreditkvalitet. Det samme gjaldt i  
2007, hvor man derfor på samme måde kunne forudse  
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VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER

finanskrisen ved at kigge på udstedelserne i high yield
virksomhedsobliga tioner. Der er vi slet ikke nu, selv om 
man i 2016 faktisk kunne se konkursniveauet stige – dog 
ikke til noget ildevarslende niveau. 

Olieprisdykket i 2014 havde afgørende betydning for 
det. Faldet i olieprisen trak hele markedet for virksom
hedsobligationer ned i et sort hul, svækkede investorer
nes appetit på kreditrisiko og gjorde udstedelsen af  
aggressive udstedelser umulig. Selvom markedet er  
kommet helt tilbage igen, ser vi endnu ikke noget usundt  
niveau, hvad angår udstedelsesmønstret på markedet  
for virksomhedsobligationer. 

Apple gør det forkerte
Godt nok ser man verdens mest værdifulde virksomhed, 
Apple, benytte sig voldsomt meget af obligationsudste
delser samtidig med, at selskabet hæver udbyttet. Pay 
out ratio er gået fra 6 procent i 2012 til 26 procent i 
2016 ifølge Bloombergdata. 

Selv om Apple er et forbillede på mange områder, er 
virksomheden ikke et eksempel til efterfølgelse, når man 
investerer i virksomhedsobligationer. For aktieinvestorer 
er den verdensberømte teknologivirksomhed Apple en 
lækkerbisken uden lige, men investerer man i virksom
hedsobligationer som Formueplejes kreditteam gør, så  

er sagen en anden. For mens aktieinvestorerne flokkes 
om Appleaktien og har sendt markedsværdien op over 
817 milliarder dollar – verdens suverænt mest værdi
fulde – vender Klaus Blaabjerg som investor i virksom
hedsobligationer tomlen nedad for Apple.

”Apple er vi ikke vilde med. Den går meget efter at øge 
dividenden og gøre aktionærerne glade. Men det bliver 
dem, der låner penge til Apple, jo ikke bedre stillet af,” 
konstaterer manden i spidsen for Formueplejes virksom
hedsobligationsteam.

Nokia gør det rigtige
Så er det straks bedre med Nokia, der arbejder på at ned
bringe sin gæld. Det gør den finske virksomhed til et 
mere attraktivt investeringsobjekt, når man investerer i 
virksomhedsobligationer.

”Vi kan godt lide Nokia, som har fokus på at nedbringe 
gælden. Fra vores stol handler det ikke kun om at give 
værdi til aktionærerne, men også kreditorerne,” siger 
Klaus Blaabjerg, der oplyser, at man især er på udkig  
efter virksomheder, som ønsker at nedbringe deres gæld 
og har høj indtjening.

Investorer i Formueplejes afdeling for virksomheds
obligationer har fået et afkast på mere end 9 procent  
årtildato. Dette er blandt andet sket ved investeringer i 
Nokiaobligationer, som er steget godt 10 procent i år. 
Men der er altså ingen Appleobligationer i porteføljen.

Skal være vågen
Ser man mere bredt på markedet, er én ting dog, hvad 
Apple som en finansielt bomstærk virksomhed gør, og så 
hvordan alle andre optræder. Så længe det kun er Apple, 
der er meget aggressive, er det acceptabelt, men hvis 
tendensen breder sig, skal man virkelig være vågen,  
påpeger Klaus Blaabjerg:

”Det er lige nu ikke udbredt, at man meget aggressivt 
udsteder virksomhedsobligationer for at udbetale divi
dende, som for eksempel Apple gør. For Apple går det nok, 
fordi de er så bundsolide, men breder det sig yderligere 
blandt svagere selskaber, er det bekymrende, og så skal 
man være på vagt. Men der er ikke røde lys, der blinker.”

Specielt er selskaberne i Europa og Emerging Markets 
fornuftige med hensyn til deres kreditnøgletal. De ameri
kanske virksomheder er mest aggressive her, fordi deres 
økonomi er længere fremme i den økonomiske cyklus. 
Derfor forventer vi helt klart, at konkurserne, når de 
kom mer, først rammer de amerikanske virksomheder. 
Det er især den amerikanske detailsektor, der ser ud til 
at kunne blive et kommende epicenter for konkurser.  

Europa performer godt
Klaus Blaabjerg forklarer tilbageholdenheden blandt de 
europæiske og Emerging Marketsvirksomheder med, at 
den politiske uro er med til at lægge en dæmper på de 
største armbevægelser hos virksomhedslederne. 

Apple er meget aggressive med at  
udstede virksomhedsobligationer for at  

betale udbytte til aktionærerne.  
Det er ikke noget, som Formueplejes  

obligationsteam er specielt vilde med.  
Så hellere Nokia frem for Apple, der  
ellers er lidt af en kæledægge blandt  

aktieinvestorer og medier verden over.

Klaus Blaabjerg
Head of Corporate Credit
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”Vi ser stadig, at der er ro på i nogle år endnu. Paradok
salt skyldes noget af det den politiske usikkerhed i 
Europa. Den er med til at lægge en kæmpe discipline
rende hånd på virksomhedsledelserne. På grund af  
brexit og alle de ting, der sker, er de nødt til at holde  
orden i deres egen butik og ikke skeje for meget ud. De 
skal op i kreditværdighed, inden man kan tænke på at 
begynde at spille smart,” siger Klaus Blaabjerg.

Hele ideen med at købe high yieldobligationer er at 
øge afkastet, men at løbe mindre risici. Virksomhedsobli
gationer er et fænomen, der opstod i USA, hvor man i 100 
år har brugt det som et alternativ til bankfinansiering. Det 
kom først til Europa og Danmark langt senere, men histo
rikken taler for sig selv, forklarer Klaus Blaabjerg:

”Det er en aktivklasse, der typisk kommer hurtigt igen 
efter nedture og derfor er velegnet til bare at ligge i. 
Ideen med high yieldvirksomhedsobligationer er, at de 
giver attraktivt afkast med en behersket risiko. Det viser 
de seneste 10 års historik ret tydeligt.”

Som eksempel nævner han, at hvis man havde investe
ret 100 kroner i high yieldobligationer den 15. august 
2007, ville de et år senere være faldet til 89 kroner, men 
tre år senere være vokset til 131,5 kroner og fem år  
senere til 168 kroner. Det er ikke alle aktivklasser forundt 
at komme så hurtigt tilbage fra dyk, understreger han.

Investerer ikke i junk
Når Formueplejes kreditteam investerer i high yieldobli
gationer, går de efter de mest sikre af slagsen og har for 
eksempel fravalgt de såkaldte triple Cobligationer, hvor  
kreditværdigheden er lav.

”Vi går efter at finde skævhederne i markedet. Vi er  
aktive og tager ikke udgangspunkt i et benchmark, fordi vi 
har fravalgt triple Cobligationerne, som er dem med den 

største risiko, og som nogle kalder junk bonds,” forklarer 
Klaus Blaabjerg om udvælgelsesprocessen, hvor man har 
et godt øje til virksomheder med visse kendetegn:

”Vi går efter virksomheder, som ønsker at nedbringe 
deres gæld og har høj indtjening. Det er vores tilvalg, og 
så prøver vi at finde de obligationer, der giver for høj 
rente i forhold til risikoen for konkurs. Det er prisen på 
grisen, kan man sige, og der køber vi naturligvis helst  
billigt – og det kommer med erfaringen.”

Disciplineret investeringsproces
En af hemmelighederne bag, at Formueplejes kreditteam 
klarer sig godt – også i sammenligning med næsten alle 
konkurrenter – er, at Klaus Blaabjerg og hans team har 
lagt følelserne til side og ikke er blege for at erkende en 
fejl, når man begår sådan en.

”Når man investerer i det her, skal man ikke være  
følelsesmæssigt engageret, og man skal ikke insistere på 
at få ret, så hellere tage et mindre tab i tide. I år har vi haft 
en heldig hånd indtil videre. Der er ingen af vores investe
ringer, hvor virksomhederne har revideret regnskabet 
helt vildt eller kommet med profit warnings,” lyder det.

Og selv om han altså føler sig relativt sikker på, at kri
sen ikke står lige for døren, så har Formueplejes kredit
team værktøjerne på plads i tilfælde af, at man fejllæser 
markedet, og en nedtur alligevel kommer på tværs.

”Skulle det alligevel gå galt, og vi får recession, som er 
vores værste risikoscenarie, har vi nogle geværgreb, lige
som man har som aktieinvestor. Så vil vi ikke bare undgå 
triple Cobligationer, men også Bobligationer. For holder 
virksomhederne op med at tjene penge, kan de ikke ser
vicere deres gæld. Men det er som sagt ikke der, vi er nu,” 
slutter han.  

      
AGGRESSIV UDSTEDELSESAKTIVITET I US HIGH YIELD (% AF MARKEDET)
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Kilde: Absalon og JP Morgan, den 14.08.2017
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AFKAST

Helt grundlæggende ser vi et globalt synkront opsving, 
hvor både USA, Europa og Emerging Markets viser 
styrke. Især har Europa overrasket positivt med en  
forventet vækst i 2017 på mere end 2 procent efter flere  
oprevideringer tidligere på året. Europa er begunstiget 
af en lav (negativ) rente og en lav inflation. Samtidig er 
beskæftigelsen stigende i takt med, at Den Europæiske 
Centralbank stimulerer økonomien gennem opkøb af  
obligationer.

Det seneste kvartal har været præget af modsatret
tede udviklinger i henholdsvis dollar og euro. Dollaren er 
generelt blevet svækket, mens euroen er blevet styrket. 
Det har påvirket Formueplejes store globale aktieporte
følje negativt, idet cirka 50 procent er investeret i ameri
kanske aktier. Målt i dollar er amerikanske aktier steget 
cirka 10 procent i år, men dollarens svækkelse betyder, at 
denne stigning stort set er elimineret, når der omregnes i 
danske kroner. Da euroen er tæt koblet til danske kroner, 
har der ikke været en modsat positivt effekt som følge af 
styrkelsen af euroen. Det samlede globale aktieafkast i 
danske kroner er ved udgangen af kvartalet på cirka  
3,3 procent.

Valuta
Årsagen til svækkelsen af dollaren skyldes flere faktorer. 
Blandt andet er væksten i USA nedjusteret i 2017 som 
følge af svigtende forventninger til, at Trump formår at få 
politisk flertal bag både de bebudede skattereformer og 
infrastrukturinvesteringer. Den seneste midlertidige for
højelse og forlængelse af gældsloftet, som Trump indgik 
aftale med Demokraterne om i Kongressen, har forvær
ret forholdet til hans eget parti, Republikanerne.

Yderligere har de gennemførte rentestigninger i første 
halvår mod forventning ikke ført til en højere dollarkurs. 

Aktuelt forventer Formuepleje, at der kommer én rente
stigning mere i år, da inflationen stadig er svag på trods 
af et relativt stærkt arbejdsmarked. 

Dog ser Formueplejes investeringskomité muligheder 
for en styrkelse af dollaren hen imod slutningen af året 
som følge af en svækkelse af euroen samt forventninger 
om, at præsident Donald Trump trods alt formår at få op
bakning til en skattereform. Der er midtvejsvalg i 2018, 
og hans partifæller har brug for positive budskaber til 
vælgerne for, at Republikanerne kan fastholde flertallet i 
Kongressens to kamre.

I Europa lurer parlamentsvalget i Italien enten i slut
ningen af i år eller i begyndelsen af næste år. Nervøsitet 
om landets fortsatte medlemskab af EU forventes at 
svække euroen. I modsat retning peger dog den begyn
dende neddrosling af obligationsopkøbene fra Den Euro
pæiske Centralbank. Indtil videre ser opkøbene ud til at 
fortsætte ind i 2018 med fortsat lave/negative renter til 
følge, men Formuepleje forventer, at centralbankchef 
Draghi allerede i slutningen af i år eller i starten af næste 
vil signalere yderligere nedtrapning. Det vil blive enden 
på den ekspansive pengepolitik, hvilket alt andet lige vil 
få renterne og dermed euroen til at stige. 
 
Usikkerhedsmomenter
Formueplejes investeringskomité konstaterer, at den  
globale økonomi står på toppen af et opsving, der har  
varet i mere end otte år. Men samtidig udebliver de sæd
vanlige flaskehalse, man normalt ser hen imod afslutnin
gen af et opsving. Her er inflationen et centralt punkt, idet 
høj beskæftigelse normalt betyder et opadgående pres på  
inflationen. Denne effekt ser ud til at være svagere end 
tidligere, hvilket kan skyldes de store effektiviseringsge
vinster, som indførelsen af ny teknologi i form af robotter 

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

Indtil videre har 2017 alt i alt leveret et nogenlunde tilfredsstillende afkast til investorerne i 
de store blandede fonde på trods af, at aktiemarkedet de seneste måneder har kørt sidelæns. 
Dollaren er blevet svækket, mens renterne er fortsat ned. 

Kvartal præget af  
dollarsvækkelse,  
geopolitik og rentefald
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og kunstig intelligens medfører. Formueplejes investe
ringskomité forventer dog, at inflationen i både USA og 
Europa roligt vil tikke opad over de næste kvartaler,  
men ikke nok til at økonomien går over i en fase af mild 
recession. 

Centralt på den geopolitiske scene står konflikten 
mellem USA og Nordkorea, hvor øgede FNsanktioner 
går hånd i hånd med nordkoreanske missilaffyringer. 
Konflikten har et par gange det seneste kvartal sendt  
aktierne ned i korte perioder, men markederne har rettet 
sig efter nogle få dage. Ingen tror for alvor på en væbnet 
konflikt, og der er tegn på vilje til forhandlinger, men 
konflikten kan sagtens trække ud og med jævne mellem
rum give kortsigtet uro på de finansielle markeder.

Godt obligationsafkast
Mens aktier har trukket lidt ned i det forgangne kvartal, 
så har obligationerne i de blandede porteføljer leveret et 
godt og stabilt afkast på trods af det lave renteniveau.  
Som bekendt investerer Formuepleje hovedsageligt i  
obligationer for lånte penge. Den samlede portefølje af  
realkreditobligationer er på cirka 30 milliarder kroner og 
ligger primært placeret i de fem store blandede porteføljer, 
Formuepleje Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta samt i 
den rene gearede obligationsportefølje, Fokus.

Kigger vi på afkastet i den rene obligationsportefølje, 
Fokus, så lander det på 2,2 procent over de seneste tre 
måneder. Afkastet, der vel at mærke er efter omkostnin
ger, kommer dels fra den omhyggelige obligationsudvæl
gelse, dels fra et moderat rentefald for de kortløbende 
obligationer. Samtidig har der fortsat været god uden
landsk interesse for danske realkreditobligationer, og 
denne efterspørgsel har understøttet obligationskur
serne. Yderligere kan Formuepleje fortsat låne til nega
tive rentesatser, hvilket efterhånden er en væsentlig  

bidragsyder til afkastet. Formueplejes danske obligati
onsportefølje er beskyttet mod moderate stigninger for 
langt løbende obligationer, og porteføljerne er derfor  
positioneret til at kunne tackle eventuelle stigninger i de 
lange renter.

Virksomhedsobligationer
Afkastet for investeringerne i virksomhedsobligationer 
har det seneste kvartal budt på moderate, men dog so
lide afkast. Foruden de to fonde med virksomhedsobliga
tioner, Absalon Invest Global High Yield og EM Virksom
hedsobligationer, er Formuepleje Optimum, Pareto og 
Safe investeret i virksomhedsobligationer. Det samlede 
afkast de seneste tre måneder ligger på lige knap 1,5 
procent for hver af de to typer af investeringer i virksom
hedsobligationer. Teamet bag investeringerne i virksom
hedsobligationer har fortsat positive forventninger til, at 
porteføljerne over det næste år kan levere et afkast på 
cirka 56 procent.

Resten af 2017
Formuepleje forventer stadig, at 2017 alt i alt ender med 
at blive et godt aktieår. Dog er der nogle faktorer, der kan 
betyde, at nogle af de positive medvinde måske først  
tager fart i 2018. Den seneste regnskabssæson i USA  
viste god fremgang i selskabernes indtjening, og det er 
netop indtjeningsvæksten, der fremover vil være den  
primære drivkraft bag et fortsat positivt aktiemarked.  
Afkastet på et års sigt, for den gearede obligationsfond, 
Fokus, forventes at være på cirka 12 procent, mens afka
stet fra fondene med globale virksomhedsobligationer 
forventes at være et par procentpoint højere. Vi forven
ter, at dollaren vil genvinde noget af sin styrke over for 
euro i løbet af andet halvår som følge af en kombination 
af eurosvækkelse og politisk drevet dollarstyrkelse.  
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Absalon Invest EM Virksomhedsobl.

Globale aktier i DKK

Danske realkreditobligationer

Kilde: Formuepleje. A�kastene er opgjort pr. 18. september 2017. 
Se formuepleje.dk for yderligere oplysninger. Historiske a�kast er ingen garanti for fremtidige a�kast.
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Overvejer du at blive kunde i Formuepleje? Vi vil så gerne have, at du  
kommer til et intromøde, og så kan det jo være, at du bliver lidt længere. 
Måske er det begyndelsen til et langt og frugtbart parløb. Her kan du  
læse om, hvordan vi møder kunden første gang.

Af Jacob Brejnebøl Knudsen, pressekoordinator, Formuepleje, jacob.knudsen@formuepleje.dk

To stykker højtbelagt. Et med æg og rejer og et med 
roastbeef, en kop kaffe og en salgstale af den ærlige slags. 

Det er det, der venter Formueplejes potentielle kun
der, når kundechef Helle Snedker tager imod på et intro
møde, hvor man kan høre mere om, hvordan man får for
muen til at yngle ved at investere i Formuepleje.

Det er helt og aldeles uforpligtende, og man kan vælge 
at spise sit smørrebrød, sige tak for mad og drikke ud, 
men det var altså ikke lige mig og 
så gå igen. Det er man hverken  
blevet rigere eller fattigere af.

Eller man kan som potentiel 
kunde vælge at blive og høre, at 
Formuepleje ikke har opfundet 
pengemaskinen, men trods alt har 
produkter på hylden, der er værd  
at høre mere om og måske tage et 
efterfølgende møde med en råd
giver. Det er der med den rigtige 
tålmodighed en god chance for at blive rigere af. Det er 
der i hvert fald historisk belæg for. Målet er at levere  
value for money.

Med andre ord: Hvad er det Formuepleje kan gøre for 
lige præcis dig med penge til overs, der skal investeres? 
Formue skal nok tages bogstaveligt, men ikke mere end, 
at man skal vide, at der ikke er krav om, at man skal  
være multimangemillionær for at blive kunde. Det er en 
misforståelse at tro det. Mindre kan gøre det. 

”Hr. og fru Jensen med 35 millioner kroner passer  
så godt ind hos os. Vi er ikke bare for dem med flere  

hundrede mio. kr.,” forklarer Helle Snedker, der forsikrer, 
at man bliver set hos Formuepleje – også hvis man har  
en halv eller hel million stående, som man ønsker at  
investere.

”Alle er velkomne på de åbne introduktionsmøder 
uanset formuens størrelse. Vi er ikke på den måde  
ekskluderende og har plads til alle, men det skal give  
mening for begge parter,” siger hun.

30 år med afkast
At alle er velkomne til en intro, skal 
til gengæld tages meget bogstave
ligt. Det kan både være ægteparret, 
der står lige foran tilbagetrækning 
eller måske allerede er gået på pen
sion, eller det kan være den unge 
iværksætter, der har haft held til at 
sælge sin virksomhed. Eller hvilken 
som helst anden med midler, som 

man gerne vil have til at yngle.
Det er her, at Formueplejes rådgivere kan fortælle om 

den særlige model, som Formuepleje benytter og har 
brugt med succes i knap 30 år, hvor 1 million kroner  
investeret ved Formuepleje Safes begyndelse i 1988 i dag 
er blevet til cirka 33 millioner kroner.

”Vi har vist resultater gennem mange år, og vi skal 
ikke også lige sælge et realkreditlån eller en livsforsik
ring. Og ikke mindst er prisen man betaler hos os afhæn
gig af den kvalitet, man får – i form af det afkast, vi leve
rer,” siger Helle Snedker.

DET FØRSTE STÆVNEMØDE  
MED FORMUEPLEJE

”Hr. og fru Jensen med  
35 millioner kroner passer  
så godt ind hos os. Vi er ikke 

bare for dem med flere  
hundrede mio. kr.,” 
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Godt når kundens omkostninger vokser
Det betyder faktisk, at kundernes smil bør blive bredere 
og bredere i takt med, at deres omkostninger stiger. Kun
dens og Formueplejes interesse er ensrettede sådan, at 
Formuepleje tjener flere penge, når kundens afkast stiger.

”Som kunde skal man faktisk ønske sig så højt om
kostningsniveau som muligt, fordi det betyder, at investe
ringen i Formuepleje giver et højt afkast,” siger hun og 
uddyber, hvordan resultathonoraret helt konkret er 
skruet sammen:

”Resultathonoraret på 10 procent betyder, at vi får  
1 krone, hvis investeringen på 100 kroner stiger til 110 
kroner. Hvis den så falder til 100, skal vi op over 110 
igen, før vi modtager resultathonorar. I Formuepleje 
Penta, der faldt i 2007 og først har passeret toppen fra 
dengang tidligere i år, har vi hele vejen fra 2007 til 2017 
ikke faktureret resultathonorar. Det kan efterprøves. Så 
det er faktisk en lykkelig begivenhed, når der trækkes 
resultat honorar,” lyder det.

Ens porteføljer er byggestenen
Når Formuepleje øger risikoen, sker det ikke på klassisk 
manér, hvor en gængs kapitalforvalter typisk ville mind
ske andelen af obligationer og omvendt øge andelen af 
aktier. Tværtimod er der uanset omfanget af risiko tale 
om, at vægten af obligationer og aktier er den samme.

Derimod benytter Formuepleje sig af gearing, når man 
øger risikoen. Ved første ørenlyd lyder gearing farligt, 
men brugt med omtanke giver det god mening at øge sin 
eksponering der, hvor man ved, at tingene fungerer.

”Når vi taler om gearing, låner vi ikke penge for at 
købe aktier, men obligationer. Vi har en moderat gearing 
og investerer den i sikre realkreditobligationer med  
triple Arating,” siger Helle Snedker, der forklarer, at det 
kan lade sig gøre for Formuepleje, fordi man er i stand til 
at forhandle billig finansiering hjem.

”Vi ville aldrig anbefale individuelle investorer at gøre 
det, fordi privatpersoner aldrig ville kunne finansiere det 
lige så billigt,” siger hun. 

Vælg din egen risiko
Risikoen bestemmer kunden selv i samarbejde med råd
giveren. I fonden med den laveste risiko – Optimum – er 
det kun kundens egne midler, der investeres. Her betaler 
man 76 øre i faste omkostninger for hver 100 kroner, 
man investerer, uanset hvordan det går, og så 10 procent 
for det positive afkast, der leveres.

”Og så er der ikke mere,” tilføjer Helle Snedker.
Ønsker man mere risiko, kan man vælge en anden fond 
end Optimum. Man kan vælge Pareto, Safe, Epikur eller 
Penta, der her er rangeret efter stigende risici. 

Lyder det som forvirrende navne? Forståeligt nok, 
men forklaring følger her: Pareto er den næstmest sikre 
efterfulgt af Safe, der var den første fond, og dernæst  
Epikur og den mest risikofyldte, Penta. Hvor Optimum er 
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helt uden gearing og kun investerer kundens egne mid
ler, er Pareto gearet med 100 kroner for hver 100 kroner, 
som kunden kommer med. Det vil sige, at Formueplejer 
låner 100 kroner i banken og investerer dem og på den 
måde øger risikoen – og mulig heden for et bedre afkast. 

For Safe er det 200 kroner, Epikur 300 kroner og for 
Penta er det 400 kroner for hver 100 kroner, men uanset 
hvad hæfter kunden kun for de 100 kroner, man selv 
kommer med. 

Andelen af aktier og obligationer er imidlertid den 
samme – eller i hvert fald meget tæt på – i samtlige af 
fondene, men der er gearingen til forskel.

Elite-smiley fra Finanstilsynet
Samlet gør det, at gearing ikke er så farlig, som den ellers 
kan lyde i manges ører. Det er kort 
sagt en væsentlig ingrediens i den 
langsigtede opskrift på, hvordan 
Formuepleje siden fødslen i 1986 
har kunnet levere afkast over  
markedet.

”Vi har en masse sikkerhed.  
Vi har en investeringskomite med 
fire personer, der sikrer, at der 
ikke er en, der kan sidde alene og 
træffe forkerte beslutninger, og vi 
har mandet op på både controlling og compliance, så vi 
hele tiden har et værn og sikrer, at vi overholder alle reg
ler. 

Finanstilsynet kigger os også over skulderen, og hver 
gang det er sket, har vi fået en elitesmiley,” siger Helle 
Snedker, der også understreger, at Formuepleje i mod
sætning til andre ikke laver transaktioner for transaktio
nernes skyld alene af den grund, at Formuepleje ikke har 
nogen indtægter fra gebyrer herfra. 

Ingen pengemaskine – men fælles interesser
Og så er det med den ærlige salgstale. Ja, risikoen stiger i 
takt med, at afkastmulighederne gør det samme, og ja, 
som ved alle andre investeringer risikerer man i værste 
fald tab. Men forretningsmodellen er garant for, at kun
den og Formueplejes interesser er de samme.

”Vi påstår ikke, at vi har opfundet pengemaskinen, 
men vi siger, at man kan optimere sin investering ved 
hjælp af den rette sammensætning af aktier og obligatio
ner. Vi får ikke ret altid, men vi har en kæmpe interesse i 
at gøre alt, hvad vi kan for at få det – fordi vores interes
ser er sammenfaldende med kundens,” forklarer Helle 
Snedker og tilføjer, at medarbejderne i Formuepleje selv 
investerer i de produkter, man tilbyder og derfor har 
hånden på kogepladen: 

”Og det skal vi have. Man kan ikke 
selv sælge, hvis man ikke tror på det, 
står inde for det – og selv handler i 
det,” siger hun.

Lyder det setup som noget for  
dig, og er din økonomiske formåen 
tilstrækkelig stor, giver det dig mu
lighed for at give din økonomi en 
røntgenundersøgelse i regi af For
muepleje. Helle Snedker forklarer, 
hvad det er en for en rådgivning og 

analyse, som en Formueplejerådgiver kan give:
”Hvad skal din økonomi kunne? Vi laver en formue

analyse eller 360 graders analyse af din økonomi. Vi læg
ger ikke budget, men snakker om porteføljepleje, og 
hvordan tingene skal hænge sammen. 

Ofte er det seniorplanlægning, fordi der ofte er en 
sammenhæng mellem alder og opsparing. Så finder vi  
ud af, om der er nok penge, og hvilken rækkefølge de  
skal bruges i.”

Formuepleje har i alt 

11.000 KUNDER  
fordelt på 

7.000 HUSSTANDE 

650 kunder har investeret over 

3 MILLIONER KR.   
mens 80 kunder har investeret mere end 

25 MILLIONER KR.

”Vi påstår ikke, at vi har  
opfundet pengemaskinen, men 
vi siger, at man kan optimere 
sin investering ved hjælp af 

den rette sammensætning af 
aktier og obligationer. 
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Janne Christensen (63 år)   
Ebbe Marcussen (72 år) Rasmus Holtze (39 år) 

Karrebæksminde København Ø

Hvad fik jer til at overveje Formuepleje?  
Hvor hørte I om os?
 "Vi læste om Formuepleje i pressen – via forskellige 
annoncer. Formuleringen "Formuepleje bevarer og 
øger formue" tiltalte os meget. Vi overvejede det på 
grund af bankens høje gebyrer. Vi havde nogle pulje
investeringer, og når bankens administrationsgebyr 
var trukket var, der ikke meget tilbage af afkastet."

Hvad overbeviste jer om at blive kunder?
"Vi bestilte Formueplejes intropakke og deltog siden  
i et introduktionsmøde, som var meget informativt.  
Efterfølgende havde vi et møde med Helle Snedker  
og Søren Nielsen, hvor vi gennemgik vores pensions
midler/opsparinger og de forskellige investerings 
løsninger. Så var vi overbevist og beslutningen om at 
investere i Formueplejes porteføljer taget."

Hvad er jeres forventninger, efter at I er  
blevet kunder?
"At de gode afkast fortsætter – alt naturligvis afhæn
gigt af markedet. Derudover sætter vi pris på den 
gode kontakt til Formuepleje i forbindelse med råd 
og vejledning omkring vores investeringer."

Hvor mange penge har I investeret?
"Vi har i runde tal investeret 2,1 millioner kr. i hen
holdsvis aldersopsparinger, ratepensioner og frie 
midler. De er i skrivende stund 2,5 millioner kr. værd, 
det er vi meget tilfredse med. Min mand blev kunde i 
februar 2016 og jeg nogle måneder senere."

Hvad fik dig til at overveje Formuepleje?  
Hvor hørte du om os?
”Igennem Helle Snedker, som jeg tidligere har arbej
det sammen med. Jeg kom til et andet firma, mens 
Helle var i Formuepleje, og igennen LinkedIn læste 
jeg om Formuepleje. Samtidig stod jeg foran at skulle 
træffe nogle valg om at sprede mine investeringer.  
Jeg kendte Helle og tog så kontakt.”

Hvad overbeviste dig om at blive kunde?
”Jeg tog et møde med Helle Snedker, hvor hun præ
senterede Formuepleje og gennemgik min økonomi 
med bolig, medarbejderaktier og så videre og vi snak
kede om ideen i at sprede sin risiko. Det blev anskue
liggjort, hvor høj risiko jeg var villig til at løbe. Den 
grundige gennemgang bekræftede mig i, at der var 
fornuft i det her. Jeg fik meget præcist forklaret, at 
man skulle kigge på investeringen i et fem års per
spektiv og ikke bare kortsigtet. Det føler jeg mig helt 
tryg ved.” 

Hvad er dine forventninger, efter at du er  
blevet kunde?
”Det er lidt over et år siden, at jeg blev kunde. Min 
forventning er at blive ved med at sætte nogle af mine 
aktiver her og bruge det som en langsigtet opsparing. 
Jeg vil gerne blive ved med at investere langsigtet, og 
så må vi se, hvordan det udvikler sig.”

Hvor mange penge har du investeret?
”Jeg har investeret 75.000 kroner. Siden har jeg  
opgraderet lidt på mine medarbejderaktier. Jeg er  
bonuslønnet, og det er typisk, når jeg får min års 
bonus, at jeg tager nogle investeringer. Det er en gang 
om året, jeg opgraderer på den front.”

DET SIGER INVESTORERNE OM FORMUEPLEJE
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Sammenligning af afkastet i Penta med verdensaktieindekset

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

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

Formuepleje Penta

60
AFKAST I PROCENT

40
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-10%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ÅTD*

Verdensaktieindekset

Hos Formuepleje har vi samme interesse som dig i at 
opnå det bedst mulige afkast i forhold til risikoen. Vi  
ved nemlig, at det vigtigste ved at investere er, at du  
har tillid til, at din investering er i gode hænder. 

I Formuepleje Penta har vi et resultathonorar, som gør,  
at investorerne kun betaler for det, de får. Det kalder vi 
no cure, low pay. Det sikrer, at vi har samme interesse 
som dig, og at vi kun arbejder for én ting: At opnå et godt  
afkast og hele tiden holde risikoen så lav som muligt. 

Formuepleje Penta har over de seneste 7 år leveret et 
samlet afkast på 256 procent* – vel at mærke med en 
risiko, som ikke er større, end hvis du blot investerede i 
en global aktieportefølje. 
 
I Formuepleje Penta sammensætter vi en portefølje,  
så du ikke behøver bekymre dig om, hvilke aktier og  
obligationer der skal ligge i depotet. Derudover anvender 
vi moderat gearing for netop at sikre, at investeringen 
kan matche en tilsvarende i globale aktier. 

Kontakt en rådgiver på 87 46 49 00 eller  
info@formuepleje.dk og hør mere om, hvordan vi kan 
hjælpe dig med at få mere ud af dine investeringer.  
Du kan også læse mere om Formuepleje og de resultater,  
vi gennem tiden har leveret til vores inve storer, på  
formuepleje.dk/intro.

* I perioden, hvor Formuepleje Penta har givet 256,8% i afkast, har det globale  
aktieindeks givet 107,8%. opgjort pr. 19/9-2017

Kilder: Morningstar og Bloomberg. 

Verdensaktieindekset er MSCI World AC inklusiv geninvesterede udbytter målt i DKK.

*  Målt over perioden fra 1/1-2017 til 19/9-2017.  
Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. 

INVESTERING  
er en tillidssag
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SPORTSPENSION

FÅR DU GLÆDE AF FORDELENE  
I DIN PENSIONSORDNING?

Uanset hvilken branche, man arbejder i, kommer der en dag, hvor man må indstille karrieren 
og gå på pension. Det særlige for professionelle sportsudøvere er, at den dag ikke kommer 
efter et langt liv på arbejdsmarkedet, men måske allerede, når man er sidst i 20’erne. På det 
tidspunkt er langt de færreste klar til en traditionel tilværelse som pensionist, og netop derfor 
er det vigtigt, at man allerede som aktiv sportsudøver gør sig nogle tanker om det liv, man 
gerne vil leve, når man har lagt sin sportslige karriere på hylden.

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

Det er aldrig for tidligt at begynde at spare 
op. Uanset hvilken pensionsordning, man 
er omfattet af, er der mange fordele ved at 
sætte sig grundigt ind i de muligheder, der 
er forbundet med alderspension, livrente 
eller andre typer af pensionsopsparinger. 

For professionelle sportsudøvere er den 
såkaldte sportspension ofte den mest for
delagtige og fleksible måde at spare op til 
tiden efter sportskarrieren – mens man sta
dig er aktiv. En væsentlig årsag er, at man 
stadig er ung. En anden er, at den løn, man 
tjener som professionel sportsudøver, ofte 
er højere end den, man kommer til at tjene, 
når først træningsskoene er sat på hylden. 

Det gode liv med og efter sporten
En sportspension minder om en almindelig 
ratepension, men har den store fordel, at 
den allerede kan udbetales, når man slutter 
sin sportskarriere – dog inden man fylder 
40 år. Det betyder, at den for eksempel kan 
bruges til at finansiere et uddannelsesfor
løb eller som supplement til lønnen i et nyt 
job, så overgangen til et mere traditionelt 
arbejdsliv bliver så nem som muligt. 

Hvad betyder skatten?
En indbetaling på sportspensionen giver 
fuldt fradrag, hvorved skatten først betales, 
når pensionen bliver udbetalt.  

En sportsudøver kan maksimalt indbetale 
kr. 1.828.100 kroner (2017) i alt på ordnin
gen og dette kan ske af en gang eller over 
flere år. Det betyder med andre ord, at man 
både kan optimere sin økonomi og redu
cere skatten. Som sportsudøver i Danmark 
betaler man en høj skat af den sidst tjente 
krone, og der er derfor mange penge at 
spare ved at udskyde beskatningen og 
eventuelt at undgå hele eller dele af top
skatten. 

En anden fordel ved sportspensionen er 
den markante forskel på beskatningen af 
afkast i de forskellige opsparingsmulighe
der. Afkastskatten på pensionsopsparing er 
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for eksempel kun 15,3 procent, mens den 
for aktie og kapitalindkomst er helt op til 
42 procent. Rejser man til udlandet for at 
dyrke sin sport professionelt, er en anden 
fordel, at afkastet på sportspensionen i 
denne periode er skattefrit.

Planlægning er vigtig 
Når en sportsudøver har besluttet sig for at 
spare op i frie midler eller via pensionsord
ninger, bør man eventuelt i samarbejde 
med en rådgiver overveje flere forhold  
– herunder hvordan opsparingen skal pla
ceres, til hvilken risiko og hvor længe. Det 
gælder både i den periode, hvor der spares 
op, og i den periode, hvor pensionen bliver 
udbetalt. 

Når man stopper sin sportskarriere og 
overvejer at begynde udbetaling af sports
pensionen, skal man have en plan, denne 
kan man allerede bygge fundamentet til i 
opsparingsfasen – for eksempel ved at pla
cere midlerne i flere forskellige skatte 
miljøer, så man både i opsparings og  
nedsparingsfasen sikrer optimale forbrugs
muligheder efter skat. 

Planlægningen kræver, at man forholder 
sig til sine behov, ønsker og det liv, man 
gerne vil leve efter sporten, og kombinerer 
det med den valgte investeringsprofil. Det 
handler kort sagt om at optimere fremti
dige forbrugsmuligheder ved at bruge af 
opsparingen på den rigtige måde, for der 
kan være mange penge at tjene ved at 
vælge den rigtige strategi. 

I forbindelse med pensionsopsparing er 
det ofte en god ide at søge professionel  
rådgivning fra en formuerådgiver, der kan 
lave en samlet analyse af hele din formue 
og tilrettelægge dine investeringer efter 
dine ønsker.  

Artiklen beskriver langt fra alle relevante 
forhold omkring de gældende regler for 
sportspension. Har du lyst til at høre, hvor
dan du kan benytte de muligheder, som en 
sportspension har, eller optimere dine  
formueforhold, er du velkommen til  
at kontakte senior formuerådgiver  
Gitte Brøgger Led på 61 46 49 14 eller  
gbl@formuepleje.dk.

FAKTA OM SPORTSPENSION

Oprettelse: Personer under 40 år, der har indkomst fra sportsudøvelse, kan oprette en 
sportspension. SKAT bestemmer, hvorvidt indkomsten stammer fra professionel sportsak
tivitet. Der kan kun oprettes én sportspension gennem livet.

Etablering: Ordningen kan oprettes som en privat eller arbejdsgiveradministreret for per
soner med kontrakt. Som sportsudøver kan man løbende skifte mellem de to ordninger. 

Indbetaling: Samlet indbetaling på maksimalt 1.828.100 kroner (2017). Beløbet reguleres 
årligt. Derudover er der ingen pligt til indbetaling af et bestemt beløb pr. gang eller årligt.

Udbetaling: Skal ske over minimum 1 år eller maksimalt 10 år og må højst beløbe sig til 
365.700 kroner (2017). Der fastlægges et udbetalingsforløb, hvor raterne beskattes som 
personlig indkomst. Raterne kan således ligesom en almindelig ratepension ikke ændres 
fra år til år. Udbetalinger skal startes, før udøveren fylder 40 år, men tidligst fem år efter 
oprettelsen – ellers overføres sportspensionen til en traditionel ratepension.

Fritaget for PAL-skat: Flytter du til udlandet, kan du søge om at blive fritaget for  
PALskat på din sportspension. Bliver du fritaget, betyder det, at du ikke skal betale 15,3 
procent af dit afkast på din opsparing i den periode du bor i udlandet.

Fradrag: Fuldt fradrag i den skattepligtige indkomst i det indkomstår, der indbetales.

Sikring: Opsparingen er kreditorbeskyttet, så længe opsparingen ikke er udbetalt. 

EKSEMPEL    FORSKELLEN OVER TID

Hvis du har et rådighedsbeløb, som hver måned dækker dine omkostninger, er der en 
stor økonomisk gevinst ved at spare resten af din indtægt op på sportspensionen frem 
for at få beløbet udbetalt og dermed blive underlagt høj beskatning.

Andreas og Benjamin er professionelle sportsudøvere, 24 år og tjener begge 
1.500.000 kr. om året. Hvert år sætter Andreas 600.000 kr. ind på sin sportspension, 
mens Benjamin vælger at få udbetalt hele sin løn, som han forbruger. 

Andreas
Efter tre år har Andreas indsat 1.800.000 kr. på sin sportspension. Han har  
løbende investeret sine midler, og efter fem år ved en forrentning på 4 procent  
(efter skat og inflation) er hans opsparing vokset til cirka 2,1 millioner kr. 

Andreas har ikke brug for pengene endnu og vælger derfor at lade dem stå fem år 
mere, hvilket gør, at hans sportspension efter de ti år er vokset til 2,5 millioner kr. 

Andreas kan nu begynde at få sin opsparing udbetalt i rater af maksimalt 
365.700 kr. (beløbet ændres fra år til år). Det betyder, at han de næste syv år har  
en indkomst ved siden af sin uddannelse eller nye karriere. 

Benjamin
Når Benjamin derimod slutter sin sportskarriere, har han ingen opsparing, og han 
må derfor nøjes med at leve for sin SU eller den løn, han får fra sit nye job. 

Selv hvis Benjamin havde valgt ikke at bruge sin løn på forbrug, men i stedet  
investeret den i værdipapirer med samme afkast som Andreas, ville han efter de  
ti år alligevel have færre penge at gøre med end Andreas. Det skyldes, at afkastskat
ten på pension er væsentligt lavere end på frie midler. 
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Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

På markedet for forbrugsgoder er højt kendskab til varemærket bogstaveligt talt  
guld værd. Sådan er det især for Nike, der med 24 procent af verdensmarkedet for 
sportsudstyr er et solidt selskab med stor finansiel styrke.

Alle kender Nike. Det er verdens største producent af 
sportsudstyr til både elitesportsfolk, aktive motionister og 
ikke mindst alle de mennesker, der ønsker at identi ficere 
sig med det at være sporty, frisk og moderne. Nike er  
dominerende inden for produktion af fodboldstøvler,  
løbesko, fritidssko samt sports og fritidstøj. Nike står 
også bag Converse, der laver moderigtige sko og fritidstøj.

”Det vi rigtigt godt kan lide ved selskabet, er, at Nike 
befinder sig på et marked i vækst. Den globale vækst er 
68 procent om året. Det har den været i årevis, og det ser 
ud til at fortsætte. Væksten er drevet af forbrugernes sti
gende motionslyst og ønsket om at være sporty og afslap
pet på en elegant og moderne måde. Nike er et premium 
mærke, der er kendt for god kvalitet, meget høj genken
delighed og et godt image,” siger Senior Research Analyst, 
Per la Cour fra AllianceBernstein, der som kapitalforval
ter på vegne af investorerne hos Formuepleje udvælger 
porteføljen af globale aktier med en samlet værdi på 
mere end 13 milliarder kroner.

Nike blev grundlagt i 1961 af Phil Knight og har siden 
2012 haft Mark Parker som administrerende direktør. 
Han er en 62årig Nikeveteran med mere end 38 år i 
virksomheden. Omsætningen var i det seneste regn
skabsår på 32,4 milliarder dollar med et overskud på 3,8 
milliarder dollar. Bruttomarginen ligger på 46,2 procent. 
Den største konkurrent til Nike er tyske Adidas med 14 
procent af verdensmarkedet, Adidas har også varemær
ket Reebok. I USA er Under Armour blandt de nye min
dre, men hurtigt voksende, konkurrenter. Dertil kommer  
mindre mærker som Asics, Puma, Hummel, Kappa og 
New Balance med flere. 

Ordentlige arbejdsforhold
Nike producerer sine sko på 142 fabrikker i 15 forskel
lige lande i Asien og Sydamerika. 98 procent af alle sko 
solgt i USA bliver produceret uden for USA. Det skyldes, 
at der er et relativt stort element af håndarbejde i at 
samle en sko, hvorfor lønomkostningerne spiller en stor 

AKTIEPORTRÆT

Alle kender Nike  
– det er deres styrke

Per la Cour 
Senior Research Analyst, AllianceBernstein
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rolle. Samlet set produceres Nikes sportstøj og udstyr  
på 394 fabrikker i 39 lande, hvor Kina, Vietnam og  
Indo nesien står for 58 procent. Nike beskæftiger 70.700  
ansatte.

Nike er meget bevidst omkring ordentlige arbejdsfor
hold på fabrikkerne i udviklingslandene og investerer 
mange ressourcer i at fastlægge produktionsbetingelser 
og kontrollere arbejds og miljøforhold – både på egne  
fabrikker og hos de mange underleverandører. Nike beta
ler gerne ekstra for at sikre, at arbejderne har gode og  
anstændige arbejdsforhold, da de ved, at negative histo
rier beskadiger omdømmet. 

Har flere og flere egne butikker
Tidligere solgte Nike sine produkter gennem sports
butikker og stormagasiner. Men de senere år er Nike  
begyndt at sælge en stadig stigende andel gennem både 
egen webshop og egne butikker. 

Det siger sig selv, at Nike kan tjene flere penge på at 
sælge sine produkter gennem egne salgskanaler fremfor 
gennem eksterne detailbutikker – især fordi Nike natur
ligvis holder det samme prisniveau som ved salg gennem 
eksterne partnere. Derigennem kan Nike øge sin margin 
med 10 til 15 procentpoint på det skift. 

Aktuelt sker cirka 25 procent af salget gennem egne 
butikker og webshop. Men disse salgskanaler vokser 
kraftigt og forventes at udgøre knap 35 procent i 2020. 
For nyligt er Nike også begyndt at sælge udvalgte varer 
via internetgiganten Amazon. 

Udfordringerne ved denne strategi er at fastholde  
Nike som et premium brand med en forholdsvis høj pris, 
men ligesom andre producenter af tøj og sko, så vil der  

altid være restpartier fra sidste sæson, som der bare skal 
sælges ud af. Det gør Nike enten gennem egne outlet  
butikker eller ved at sælge store partier til store varehuse 
og butikskæder, der specialiserer sig i salg af mærkevarer 
til lavpris.

Risikofaktorer ved Nike
Nike er i ligeså stor grad en modevirksomhed som et 
sportsbrand. Det betyder, at der er en risiko for fejlslagne 
kollektioner med forkerte farver og snit. Nike er desuden 
konjunkturfølsom ligesom andre producenter af for
brugsgoder. Nike sponsorerer i vidt omfang prominente 
sportsfolk inden for mange forskellige sportsgrene og har 
for eksempel et mærke inden for basketball, der er koblet 
på Michael Jordan. Negativ omtale af disse personer  
udgør også en risiko for Nike, ligesom eventuelle  
negative hændelser omkring miljø og arbejdsforhold på 
de mange fabrikker i udviklingslandene er en risiko.

Stærk kapitalstruktur
Nike er finansielt meget stærk og har netto ingen gæld. 
Selskabet betaler kvartårlige udbytter og køber løbende 
aktier tilbage. Men det er samtidig en relativt dyr aktie, 
idet P/Eværdien – prisen for én krones overskud ligger 
på omkring 25 kroner.

”Når vi alligevel godt kan lide Nike som langsigtet inve
stering, så skyldes det vores forventninger om en vækst 
på 8 til 10 procent om året på et marked i global vækst 
samt vores forventning om, at salget gennem egne kana
ler vil øge indtjeningsmarginerne. Dertil kommer en akti
onærvenlig udlodningspolitik, et utroligt stærkt brand og 
solid kapitalstruktur,” siger Per la Cour.  
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Bemærk: Aktieportrættet er ikke en investeringsanalyse og dermed ikke 
en anbefaling om køb eller salg af aktien og/eller investeringsløsninger 
udbudt af Formuepleje. 

Nike – der på engelsk udtales ”Naiki” 
– er opkaldt efter den græske sejrsgudinde. 
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SVAR: Set i forhold til risikoen har både 
Absalon Invest Global High Yield og EM 
Virksomhedsobligationer leveret meget  
solide afkast på henholdsvis cirka 31 og 22 
procent siden midten af februar 2016.  
Dermed har aktivklassen klart indfriet de 
forventninger, vi havde. 

Ser vi på det forventede afkastpotentiale 
et år frem, så ligger det på et mere beske
dent niveau på cirka 56 procent for begge 
fonde. Formuepleje mener dog ikke, at top
pen er nået, idet afkastpotentialet i forhold 
til andre obligationer er højt og aktivklas
sen generelt ikke er højt prisfastsat. For de 
investorer, der ønsker at supplere deres  
investering med renteafkast, er investering 

i virksomhedsobligationer stadig attraktivt. 
Vi vurderer samtidig, at det globale virk
somhedsobligationsmarked er sundt med 
et lavt konkursniveau. 

Kigger vi frem mod 2019, så kan Den 
Europæiske Centralbanks neddrosling  
af sit opkøbsprogram af højt ratede  
virksomhedsobligationer betyde moderate 
kursfald. Den risiko er Formuepleje klar  
til at tackle.

Senior formuerådgiver 
Søren Nielsen

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 FORMUEmagasin skal være  
redaktionen i hænde senest den 04.12.2017.

SPØRG FORMUEPLEJE

Hvor finder jeg detaljeret information 
om for eksempel Safe? W.L., Horsens

SVAR: På vores hjemmeside  
formuepleje.dk kan du finde relevante 
oplysninger om de 19 børsnoterede 
fonde, som Formuepleje udbyder. Under 
fanebladet "Fonde og Afkast”  
finder du fondenes såkaldte faktaark, 
der giver et godt overblik over fondenes 
resultater, omkostninger og investe
ringsstil. 

Klikker du videre på ”Dokumenter”, 
kan du se den lovpligtige investorinfor
mation. Under prospekt og vedtægter 
kan du læse om de juridiske forhold og 
rammerne for fondene, og du kan se de 
seneste halv og helårsregnskaber. Har 
du behov for yderligere information,  
er du meget velkommen til at kontakte 
vores sekretariat eller en af vores  
formuerådgivere.

Mere afkast at hente på 
virksomhedsobligationer?
Jeg købte i februar 2016 jeres to fonde med kreditobligationer. Det har været gode 
investeringer. I sagde dengang, at I ville sige til, når de toppede. Er det nu? 
R.P., Roskilde

Detaljeret  
information om  
fondene?

Brevkasseredaktør: kommunikationschef Søren Verup

Senior  
formuerådgiver  
Anders Kristiansen
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SVAR: Afkastet for Formuepleje Penta i 2. 
kvartal var så tilfredsstillende, at fonden pr. 
30. juni 2017 fik forhøjet sit High Water Mark 
fra 180,42 til 181,62. Det gamle High Water 
Mark var fra den 30. juni 2007. Omkostnings
mæssigt betyder det, at de børsdage, hvor 
Penta slutter med en indre værdi over denne 
nye værdi, laves der en beregning, hvor om
kostningerne til resultathonoraret på 10 pro
cent af den del af afkastet, der ligger over den 
seneste High Water Mark, fratrækkes fonden. 

Med andre ord, så tages der hele tiden 
højde for de potentielle omkostninger til  
resultathonoraret frem til udgangen af kvar
talet. Først ved kvartalsskiftet indtægtsfører 
Formuepleje resultathonoraret, hvis den  

indre værdi er højere end forrige gang – og et 
nyt High Water Mark registreres. Resultatho
noraret betyder, at Formuepleje har samme 
interesse som investor i at opnå et attraktivt 
langsigtet afkast uden unødig risiko. 

Senior formuerådgiver  
Henrik Jackerott 

High Water Mark
Hvordan justeres omkostningerne, når  
nu Penta har fået nyt High Water Mark? 
F.P. Amager

Formuepleje skriver i en artikel  
på sin hjemmeside, at dollaren er 
faldet. Hvor stor effekt har dollar-
faldet haft på afkastet siden årets 
start? A.T. Hørsholm

SVAR: Siden årsskiftet er dollaren 
faldet cirka 12 procent. Samtidig er 
amerikanske aktier målt ved det 
store brede indeks, S&P 500, steget 
cirka 11,5 procent. 

Det betyder, at nettoeffekten her 
ved udgangen af september er cirka 
nul. Kigger vi på vores store globale 
aktieportefølje, er cirka halvdelen af 
aktierne investeret i amerikanske 
aktier. 

Hvis dollaren havde været uæn
dret siden årsskiftet, så ville vores 
globale aktieportefølje alt andet lige 
have haft et afkast, der var cirka 5 
procentpoint højere. Formueplejes 
investeringskomité forventer, at  
dollaren målt i forhold til euro vil 
stige som følge af en kombination  
af en svækkelse af euroen og en styr
kelse af dollaren. 

(opgjort den 20/92017)

Senior  
formuerådgiver  
Henrik Iwersen   

Hvordan  
påvirker dollaren 
afkastet?

SVAR: Formuepleje har et meget bredt 
udbud af investeringsfonde med både  
meget lav og høj risiko. Desuden er alle  
vores fonde børsnoterede, hvilket betyder, 
at de kan købes og sælges på alle børsdage 
med afregning to børsdage senere. 

Ønsker du lav risiko, og har du en inve
steringshorisont på mindst tre år, vil vi  
anbefale dig at kigge nærmere på Formue
pleje Optimum og Absalon Invest Obligatio
ner. Optimum er uden gearing og investerer 
i en portefølje af cirka 30 procent globale 
aktier og 70 procent virksomhedsobligatio
ner og realkreditobligationer. Det forven
tede afkast over 5 år er 25 procent. 

Absalon Invest Obligationer investerer  
i cirka 80 procent danske realkreditobliga
tioner og cirka 20 i globale virksomheds

obligationer. Fonden er kun 2½ år gammel 
og har indtil videre leveret et afkast på 
godt 5 procent. Især Absalon Invest Obli
gationer er et godt alternativ til at have  
pengene stående i banken til nulrente.

Kundechef 
Helle Snedker

Jeg har nogle penge stående kontant til 
0 procent. Dem vil jeg gerne investere  
forsigtigt over et par år. Hvad kan I  
anbefale? G.L.I., Hillerød

Forsigtige investeringer
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 FORMUEmagasin skal være  
redaktionen i hænde senest den 04.12.2017.



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, såsom 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  
ansatte. 

Nike, Inc. er et amerikansk firma, 
som producerer sportsudstyr og 
mode. Virksomheden er opkaldt 
efter den græske sejrsgudinde  

og blev stiftet i 1994 af Bill Bowerman og Phil Knight. 
Nike, Inc. har hovedkontor i Beaverton, Oregon i USA og 
omsatte i 2016 for 32,4 milliarder dollar.

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  
sundhedsforsikringsselskab 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 ejen
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.

Jyske Bank er Danmarks tredje
største bank med hovedsæde i 

Silkeborg. Ud over Jyske Banks bankforeninger i Danmark 
består koncernen af datterselskabet BRFkredit, leasing
selskabet Jyske Finans samt en datterbank i Gibraltar. 
Banken blev grundlagt i 1967 og har i dag næsten 4.000 
ansatte. I 2016 havde Jyske Bank nettorenteindtægter på 
6,6 miliarder kroner.
 

AKTIEPOSTER
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*  Bemærk: Der er ikke tale om en anbefalingsliste, ligesom listen ikke er en opfordring eller anbefaling om køb eller salg af værdipapirer. Aktierne  
skal ses i sammenhæng med de samlede porteføljer. Rækkefølgen er vilkårlig og ikke udtryk for rangordning. Endelig skal det understreges, at hverken  
Formueplejeforeningerne eller Formuepleje har nogen interesse i at omsætte aktierne, idet det alene giver omkostninger til eksterne aktører.

Starbucks Corporation er en ameri
kansk kaffekæde, som blev stiftet i  
Seattle i 1971, og som den dag i dag 
har mere end 24.000 forretninger i  

70 forskellige lande. I 2016 omsatte virksomheden for  
21,3 milliarder dollar med omkring 254.000 ansatte på 
verdensplan.

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

tion beskæftiger sig hovedsageligt med telekommunika
tionsløsninger, men laver også callcenter 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 ITfirma 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 Officepakken 
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 dollar.
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Formueplejes foreninger på tværs 
Oversigt over samtlige Formueplejes investerings og kapitalforeninger, opgjort pr. 18. september 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 106,31 0,00 kr. 0,30/0,30 1,74 Globale aktier inden for stabilt og cyklisk forbrug

Formuepleje Globale Aktier 134,13 9,20 kr. 0,30/0,30 1,64 Global aktieportefølje

Formuepleje LimiTTellus 142,92 Akkumulerende 0,30/0,30 0,85
Global aktieportefølje med mulighed for risikostyring
10% resultathonorar**

Absalon Danske Aktier 109,86 15,90 kr. 0,30/0,30 1,71 Danske aktier

Absalon EM Virksomhedsobl. 112,30 2,50 kr. 0,65/0,65 1,26 Virksomhedsobl. udstedt af selskaber inden for Emerging Markets

Absalon Global High Yield 107,94 2,80 kr. 0,50/0,50 1,16 Globale virksomhedsobl. med lavere gns. rating end Investment Grade

Absalon Obligationer 103,31 2,10 kr. 0,25/0,25 0,58 Danske obligationer og globale virksomhedsobligationer

Absalon Rusland 109,56 0,00 kr. 1,00/1,00 2,44 Aktier inden for SNG-området, dog primært russiske

Absalon PensionPlanner Stabil 157,87 Akkumulerende 0,40/0,40 2,00 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

Absalon PensionPlanner Moderat 169,41 Akkumulerende 0,40/0,40 2,01 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

Absalon PensionPlanner Balance 193,42 Akkumulerende 0,50/0,50 1,65 Balanceret portefølje med ligelig fordeling af obligationer og aktier

Absalon PensionPlanner Vækst 226,24 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 44 54 64 72 73 6 100

Markedsneutrale stategier 0 3 3 3 3 18 0

Virksomhedsobligationer 26 13 6 0 0 12 0

Globale aktier, bruttoeksponering 30 30 27 25 24 64 0

Markedseksponering i %

Obligationer og kontanter 42 100 178 273 334 6 454

Markedsneutrale stategier 0 7 8 10 12 18 0

Virksomhedsobligationer 26 25 16 0 0 12 0

Globale aktier, bruttoeksponering 34 68 88 108 128 64 0

Omkostninger

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

Løbende omkostn. af formuen*** 0,77% 1,62% 1,90% 2,17% 2,35% 1,22% 1,74%

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 18. sept. 2017 118,78 127,02 143,85 164,11 177,66 106,71 123,91

High Water Mark 119,10 128,42 145,88 168,20 181,62 111,86 121,27
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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 Androidtelefoner.

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 pdfformat, som kan printes og/eller mailes.  
Se efter et lille pdfikon.

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 Fredag den 27. oktober 2017 kl. 12.00

HELLERUP Fredag den 27. oktober 2017 kl. 12.00

HADERSLEV Fredag den 10. november 2017 kl. 12.00

HELLERUP Fredag den 10. november 2017 kl. 12.00

AARHUS Tirsdag den 21. november 2017 kl. 16.00

KØGE Tirsdag den 21. november 2017 kl. 16.00

HELLERUP Fredag den 24. november 2017 kl. 12.00

AARHUS Tirsdag den 5. december 2017 kl. 16.00

HELLERUP Tirsdag den 5. december 2017 kl. 16.00

AARHUS Onsdag den 10. januar 2018 kl. 16.00

HELLERUP Onsdag den 10. januar 2018 kl. 16.00

AARHUS Torsdag den 25. januar 2018 kl. 16.00

HELLERUP Torsdag den 25. januar 2018 kl. 08.30

AARHUS Fredag den 23. februar 2018 kl. 12.00

KØGE Fredag den 23. februar 2018 kl. 12.00

AALBORG Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 12.00

Derfor er  

FORMUEPLEJE  
en aktiv kapitalforvalter


