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Både hos virksomheder og forbrugere er opti-
mismen stor lige nu. Det er svært for mange 
at få armene ned, for der er stigende beskæf-
tigelse, lave renter, god indtjeningsvækst og 
stigende formuer. Forbrugertilliden i OECD-
området er således på det højeste niveau  
siden 2001. 

Det har været et godt investeringsklima  
i 2017. Der er leveret solide afkast på de  
finansielle markeder og merperformance her 
i Formuepleje. 

Vi er dog også nødt til at være ydmyge og 
erkende, at vi har taget fejl, da vi for 12 måne-
der siden kom med vores ”10 bud for 2017”. 
Blandt andet forudså vi, at der ville komme en 
aktiekorrektion, hvor globale aktier skulle falde 
mere end 10 procent. Vel at mærke en korrek-
tion, man som investor skulle være i stand til 
at ”se igennem” eller eventuelt bruge som  
opkøbsmulighed. Korrektionen kom ikke i 
2017. Men vi fastholder vores bud og forven-
ter, at der vil komme midlertidig uro i 2018. 

Det er recessioner, der udløser større aktie - 
nedture, og da en recession bestemt ikke ven-
ter lige om hjørnet, er det umiddelbart svært 
at se, at de senere års positive takter kommer 
til en ende lige nu. Hvad vi helt konkret for-
venter os af markederne, kan du læse mere 
om i vores ”10 bud på 2018”. 

Ingen hviler på laurbærene
I al beskedenhed vil jeg tillade mig at sige, at 
jeg er meget tilfreds med afkastet af mine 
egne investeringer i Formueplejeforeningerne 
i 2017. Jeg investerer ikke i andet, men har 
dog fra gammel tid valgt af lade et par enkelt-
aktier – som i parentes bemærket fylder  
under 3 procent af mine samlede investe-
ringer – ligge i et pensionsdepot. En af disse  
aktier er Vestas, som med et kursfald på 8,45 
procent jo har haft et forfærdeligt 2017. Nu er 
det som nævnt ganske lidt (og er blevet end-
nu mindre!), jeg har investeret i Vestas, men 
da øjnene gled ned over kurslisten, og jeg så  

resultatet, blev jeg alligevel irriteret på mig 
selv. Selvfølgelig over kursudviklingen, men 
mest fordi jeg for længst burde have opført 
mig rationelt og investeret alt i vores porte-
føljer og ikke i danske enkeltaktier.

Jeg kan trøste mig med, at det ikke er 
usædvanligt at agere en anelse irrationelt som 
investor engang i mellem. Faktisk er det så 
normalt, at der gennem mange år også er for-
sket i investoradfærd, hvor dette års Nobelpris 
i økonomi ovenikøbet blev tildelt indenfor  
feltet investoradfærd til økonomiprofessor  
Richard Thaler ved University of Chicago. 

Jeg vil også gerne understrege, at vi i vores 
investeringskomité er meget bevidste om, 
hvordan markederne bliver påvirket af inve-
storadfærd – også den irrationelle slags.  
Vi bruger det aktivt i risikostyringen. Det er 
der også gode eksempler på i artiklerne om 
Formueplejes investeringskoncept og om, 
hvor rationelle vi egentlig er, når vi investerer.

 
Vi vil vokse med vores investorer  
– også i 2018
Det har altid været en prioritet for os i  
Formuepleje at investere sammen med vores 
kunder og vokse med dem. Vi startede med 
aktier og obligationer. Siden har vi taget 
skridtet videre og udvidet med virksomheds-
obligationer, og i november 2017 lancerede vi 
vores første ejendomsfond til semi- og profes-
sionelle investorer. 

Ved selv at udbyde et ejendomsprodukt får 
vi muligheden for at sætte det nødvendige 
kvalitetstryk indenfor ejendomsområdet, hvor 
vi bevarer det interessefællesskab, der altid 
har været fundamentet i vores forretning. 

God læselyst. 
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LEDER

TOPRESULTATER 
– er der mere i vente?

Søren S. Astrup, 
direktør, Formueplejeforeningerne
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NYHEDER 

1  Aldersopsparing – bevidst  
eller ubevidst misforstået?
Aldersopsparingen er en af de mest 
attraktive opsparingsmuligheder, 
men er desværre overset af mange 
pensionsopsparere. Ifølge senior 
formuerådgiver Anders Bjørnager 
er aldersopsparingen mere attraktiv 
end den gamle kapitalpension. 

2  Kommer der snart en  
aktiekorrektion?
Det går efterhånden så godt med 
økonomien, at flere er begyndt at 
spørge, hvor længe det kan vare ved. 
Ifølge Henrik Franck er der ingen vej 
uden om en aktiekorrektion på et 
tidspunkt, men der er flere grunde 
til, at det tidspunkt ikke er lige nu. 
Henrik Franck gør status på den  
globale økonomi og de kursfald, vi  
så i efteråret 2017.

3  Formueplejes 18 bedste  
pensionstip
I Formuepleje tager vi hånd om alle 
vores kunders formueforhold – her-
under pension, som både er meget 
vigtigt, men som også kan opleves 
som meget komplekst. I denne  
artikel giver senior formuerådgiver 
Henrik Iwersen sine bedste tips og 
tommelfingerregler om pension.

I november 2017 lancerede Formuepleje sin 
første ejendomsfond og kan nu ud over ak-
tier, obligationer og virksomhedsobligationer 
også tilbyde en investering i aktivklassen 
ejendomme til investorer.

”Etableringen af et nyt forretningsområde 
i Formuepleje-regi er en skelsættende begi-
venhed for Formueplejekoncernen. Vi tror 
på, at ejendomsmarkedet på langt sigt er  
attraktivt at investere i, og det er et oplagt 
supplement til de investeringsmuligheder,  
vi i forvejen har på hylden,” siger adm.  
direktør og partner i Formueplejekoncernen, 
Niels B. Thuesen.

Den rigtige model
Skridtet ind på ejendomsmarkedet skal ses 
som et led i udviklingen af den samlede ser-
vice, Formuepleje kan tilbyde investorerne. 
For den langsigtede investor kan det være 
en god idé også at lade illikvide investe-
ringer indgå i den samlede portefølje.  
Det giver en bedre risikospredning, hvis 
man gør det på den rigtige måde.

”Vi mener, at vi nu har fundet den rigtige mo-
del for at gøre vores indtog i ejendomsbran-
chen. Vi kan tilbyde et produkt, der passer 
ind i vores værdier om transparens og sam-
menfaldende interesser med kunderne. 
Blandt andet modtager Formuepleje først et 
resultathonorar, når kunden har fået sin inve-
stering udbetalt med et positivt afkast på 
mindst 2 procent p.a. Der er desuden ingen 
transaktionsindtjening, ingen up-front  
betaling, ingen skjulte omkostninger og   
vi investerer selv med på samme vilkår som  
kunderne,” forklarer Niels B. Thuesen.

Vil du informeres som en af de første, 
næste gang Formuepleje lancerer en  
ny fond, kan du skrive dig op på  
formuepleje.dk/ejendomme. 

Se også, hvornår vi holder intromøder 
om Formuepleje Ejendomme II, på  
bagsiden af dette magasin.

Formuepleje sætter ny standard  
for danske ejendomsinvesteringer

MEST LÆSTE  
PÅ FORMUEPLEJE.DK 
Målt i perioden 1/10 – 14/12 2017

 

   Formueplejes første ejendomsfond  

  blev på blot 24 dage fuldtegnet med mere  

end 125 millioner kroner.
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Mest for sjov… SAFE ROAD
Mens vi venter på den aarhusianske letbane, glæder 
vi os over det nye vejnavn, der præger bybilledet i 
Aarhus. Vi håber, det bliver permanent, og krydser 
fingre for, at der på sigt også kan blive plads til en 
Penta Allé.

Nye regler om  
investorbeskyttelse
Den 3. januar 2018 træder nye EU-regler i kraft,  
som blandt andet har til formål at beskytte dig som 
investor. Reglerne er med til at øge gennemsigtig-
heden af værdipapirmarkederne og indberetning af 
transaktioner til Finanstilsynet.

For både at sikre, at lovkravene overholdes, og at 
vi fortsat kan tilbyde investeringsservice og -produk-
ter af høj kvalitet til vores investorer, gør vi opmærk-
som på, at Formuepleje fremover er forpligtet til at 
optage visse telefonsamtaler, registrere anden kom-
munikation vedrørende investering og gemme disse 
oplysninger i op til fem år.

Har du spørgsmål til de nye regler, og hvad de  
betyder for dig, er du velkommen til at kontakte For-
muepleje på 87 46 49 00 eller info@formuepleje.dk.

For at sikre, at virksomheder ikke benyttes til skattesvig eller anden økono-
misk kriminalitet blev det pr. 1. december sidste år et lovkrav, at en virk -
som hed registrerer en række forhold om sine ejere. Herunder information  
om virksomhedens såkaldte reelle og legale ejere, deres ejerandele og  
stemmerettigheder.

Læs mere om reglerne og hvilke selskabstyper, de gælder for, på Erhvervs-
styrelsens hjemmeside, erhvervsstyrelsen.dk. Her finder du også en vejled-
ning til, hvordan du registrerer ejerforholdene i din virksomhed.

Kilde: Erhvervsstyrelsen

Er ejerne af din virksomhed  
registreret korrekt?

GIV DINE BØRN EN  
PENSIONSOPSPARING
”Mange er begyndt at tænke over, hvad både dine, mine og vores børn 
skal have i julegave. Men inden der bliver gået helt amok i Fisher 
Price, ville jeg ønske, at man tænker over, om det ikke kunne være en 
idé at købe lidt investeringsprodukter og putte i en aldersopsparing. 
Det giver i hvert fald supergod mening at gøre lige nu.”

Sådan lød opfordringen fra Helle Snedker, som er kundechef og 
partner i Formuepleje, tirsdag den 24. oktober sidste år i Børsen.

På det tidspunkt kunne man som forælder stadig nå at nyde godt af 
de daværende regler på området, som betød, at børn med ordninger 
oprettet før 1. januar 2018 allerede kan begynde at bruge af deres  
opsparing, når de er midt i 60’erne.

Men selv hvis man ikke nåede at give sine børn en pensionsopspa-
ring sidste år, kan det ifølge Helle Snedker stadig være en rigtig god 
ide at tænke i de baner. Ikke mindst fordi selv en lille opsparing kan 
vokse sig stor på grund af rentes rente-effekten, når den får lov at stå  
i mange år.

Kontakt en rådgiver i Formuepleje, hvis du vil vide mere om mulig-
hederne for at hjælpe dine børn økonomisk i fremtiden.

FORMUEPLEJE I MEDIERNE
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10 BUD 

Efter et godt 2017, hvor vi har oplevet et globalt synkront opsving, kigger  
investeringskomitéen ind i 2018 med fortsat optimisme. Den globale vækst  
er bredt funderet, beskæftigelsen i de vestlige økonomier er generelt stigende, 
og inflationen ser ud til at blive moderat.  

Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje 

Det er med stor tilfredshed, at investeringskomitéen ser 
tilbage på 2017. Bortset fra et uventet fald i dollar overfor 
danske kroner har investeringskomitéen alt i alt fået ind-
friet de væsentligste forventninger til året. Formueplejes 
investorer kan dermed se tilbage på et godt og solidt  
afkast i 2017, og den helt overordnede forventning til 
2018 er, at de gode afkast fortsætter.

Dermed ikke sagt, at træerne vokser ind i himlen. Der 
er bestemt en del faktorer, der skal holdes øje med. For 
eksempel er det uafklaret, hvor meget den kommende 
skatte reform i USA vil stimulerere den amerikanske øko-
nomi. En anden faktor er inflationen, der er et af de meget 
vigtige nøgletal i 2018 – især i USA. Vil den holde sig på 
det nuværende relativt lave niveau under 2 procent, når 
der samtidig er en ganske høj beskæftigelse? Eller vil den 
begynde at tikke opad i takt med, at manglen på arbejds-

kraft presser lønningerne i vejret? Udviklingen overvåges 
nøje af investeringskomitéen.

I USA kommer andet halvår i høj grad til at handle om 
midtvejsvalgene, hvor alle medlemmerne af Repræsen-
tanternes Hus er på valg. I Senatet er hvert tredje med-
lem på valg. Det bliver en eksamen for præsident Donald 
Trump i forhold til at bevare det nuværende flertal i 
begge Kongressens kamre. 

Mister Republikanerne flertallet, vil det skabe endnu 
flere problemer for Trump-administrationen i forhold til 
at få vedtaget sin politik.

I Europa ser væksten fortsat pæn og stærk ud, mens 
den politiske dagsorden er domineret af forhandlingerne 
om brexit og et spændende forårsvalg i Italien, hvor med-
lemskabet af euroen måske kan komme i spil. Investe-
ringskomitéen kommer her med sine 10 bud for 2018:

2018

Investeringskomitéens 

10BUD 
for 2018
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Den tiårige amerikanske rente stiger
USA oplever aktuelt et solidt økonomisk opsving 

med en BNP-vækst på cirka 3 procent p.a. båret af både 
høj beskæftigelse, et stigende forbrug, stigende priser på  
boliger og stigende investeringer hos virksomhederne. 
Væksten vil fortsætte ind i 2018.

I 2018 har Den Amerikanske Centralbank annonceret, 
at den vil fortsætte sin normalisering af pengepolitikken 
og begynde at nedbringe den meget store beholdning af 
obligationer, som den opkøbte for år tilbage for at stimu-
lere økonomien ved at holde renten lav. I første omgang 
vil centralbanken undlade at geninvestere udtrækninger 
og renter, men det ligger i kortene, at den på længere sigt 
vil sælge ud – dog uden at overraske markedet. Jerome 
Powell overtager efter årsskiftet formandsstolen i Den 
Amerikanske Centralbank efter Janet Yellen. Investe-
ringskomitéen forventer kun marginale ændringer i den 
hidtidige politik.

Denne langvarige proces tilbage mod mere normale 
pengepolitiske tilstande forventes derfor stille og roligt 
at blive gennemført over de kommende år, hvilket bety-
der, at investeringskomitéen forventer, at den lange  
amerikanske rente langsomt vil stige som en naturlig  
reaktion på denne såkaldte kontraktive pengepolitik. 
Samtidig kan en måske stigende inflation som følge af 
høj beskæftigelse og efterspørgselspres også medvirke  
til at skubbe den lange rente lidt opad. 

Den korte rente vil sandsynligvis blive sat 0,25 pro-
centpoint op mindst et par gange i løbet af 2018, hvis 
den amerikanske økonomi fortsat viser den forventede 
styrke i vækst og jobskabelse.

Globale aktier leverer et afkast på mere 
end 5 procent målt i danske kroner

Det globale synkrone opsving fortsætter ind i 2018 og 
danner et solidt fundament for fortsatte aktiekursstig-
ninger. Selvom aktier i et historisk perspektiv er prisfast-
sat lidt over gennemsnittet, så vil virksomhederne i 2018 
opleve vækst i omsætningen og dermed øge deres indtje-
ning. Det vil isoleret set løfte aktiekurserne og potentielt 
skabe et afkast på over 5 procent.

Samtidig er virksomhedernes investeringer i ny kapa-
citet – maskiner, bygninger med mere – stigende, hvilket 
er et godt bevis for, at også virksomhederne har positive 
forventninger til salget i 2018. 

Aktiekursstigningerne i 2018 vil derfor primært  
blive drevet af toplinjevækst og selv ved et uændret  
P/E-niveau, vil kurserne set over en bred kam alt andet 
lige påvirkes positivt. Dog er der sektorer, der aktuelt har  
det svært. Især detailhandlen er presset af stigende  
internethandel.

Investeringskomitéen anser det for sandsynligt, at der 
i løbet af 2018 kommer mindst én større aktiekorrek-
tion, hvor aktierne falder mere end 10 procent på kort 
tid. En sådan korrektion kan blive udløst af bristede for-
ventninger af forskellig art eller af geopolitiske stød. Men 
da der netop er tale om en korrektion, der efter komité-
ens opfattelse ikke bør knytte sig til den underliggende 
stærke økonomi, så vil markederne sandsynligvis gen-
vinde det tabte inden for få måneder. Investeringskomi-
téen er i sin taktiske aktivallokering klar til at udnytte en 
eventuel korrektion til fordel for investorenes langsig-
tede afkast.

I II

>>
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Jerome Powell 
bliver ny formand i Den Amerikanske Centralbank



2018

2018 bliver et spændende brexitår,  
og investeringskomitéen forventer, at  
brexitforhandlingerne forlænges.

”

IV

V

VI
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Vækst i Europa fortsætter
I 2017 har Europa generelt oplevet en ganske 

pæn vækst på cirka 2,3 procent ifølge Europakommissio-
nens estimater. I forhold til USA, hvor et tilsvarende  
niveau ville være lidt til den sløje side, så er 2,3 procent 
ganske flot i Europa. Forventning erne til 2018 ligger  
på 2,1 procent vækst ifølge Europakommissionens  
estimater.

Det er især den meget lave og negative korte rente, 
der sammen med de massive opkøb af obligationer fra 
Den Europæiske Centralbanks side (ECB), der understøt-
ter og stimulerer europæisk vækst og beskæftigelse. 

Rammebetingelserne i Europa blev i løbet af 2017 
styrket gennem valget af Emmanuel Macron som præsi-
dent i Frankrig, idet Macron gik til valg på omfattende  
og nødvendige reformer af blandt andet det franske  
arbejdsmarked og pensionssystemet. Sammen med et 
stærkt Tyskland forventer investeringskomitéen, at EU 
vil udvikle sig stabilt og fortsat skabe gode vilkår for 
virksomheder og borgere.

Den korte danske rente forbliver lav helt 
ind i 2019

Aktuelt køber ECB stats- og virksomhedsobligationer  
for cirka 40 milliarder euro om måneden inklusive gen-
investeringer. ECB har annonceret, at dette enorme  
opkøb mindst vil fortsætte indtil september 2018. ECB  
vil i 2018 begynde at forberede markederne på, hvordan 
den forsigtigt vil nedtrappe opkøbsprogrammet yder-
ligere. Investeringskomitéen er dog ikke i tvivl om, at  
opkøbene gradvist vil blive reduceret henover de kom-
mende to år. Målet er klart, men processen kan nemt 
blive langvarig for at undgå, at europæisk økonomi bliver  
unødigt bremset.

Det betyder, at den korte europæiske rente og dermed 
også den korte danske rente vil forblive lav i hvert fald i 
2018 og sandsynligvis også ind i 2019. Dermed kan For-
mueplejes gearede investeringer i primært realkreditob-
ligationer for femte år i træk fortsat nyde godt af meget 
billig (negativ rente) finansiering til fordel for investo-
rernes langsigtede afkast. Formuepleje har afdækket  
risikoen for stigende lange renter i de store blandede 

porteføljer Formuepleje Optimum, Pareto, Safe, Epikur, 
Penta og i den rene gearede obligationsportefølje  
Formuepleje Fokus.

Parlamentsvalget i Italien vil mod  
markedernes forventning ikke påvirke  

finansmarkederne
Italien har gennemført en længe ventet og vigtig reform 
af valgsystemet. Konsekvensen er, at det nye system  
kan være med til at fordele stemmerne mere jævnt og 
dermed indirekte forhindre, at den populistiske Fem-
stjernebevægelse får så stor magt ved det kommende 
parlamentsvalg i foråret, at det kan udløse en folke-
afstemning om Italiens medlemskab af euroen. 

Men som vi har set gentagne gange de seneste år, så er 
valg uforudsigelige. Markederne forventer, at der op til 
valget i Italien til foråret med stor sandsynlighed opstår 
uro på de finansielle markeder. Der er ingen tvivl om, at 
en risiko for, at Italien forlader euroen, vil være negativt 
for både italiensk og europæisk økonomi, og det vil 
svække euroen over for dollar. Men investeringsko-
mitéen forventer ikke, at der op til valget vil komme  
væsentlig uro, men nærmere at valget stort set vil blive 
et non-event på trods af markedets aktuelle forventnin-
ger. Komitéen er derfor klar til at udnytte eventuelle irra-
tionelle udsving på finansmarkederne til at høste nogle 
eventuelle kortsigtede, opportunistiske gevinster.

Brexit-forhandlinger når i mål
I november 2017 var der ikke meget, der tydede 

på, at EU og Storbritannien ville nå deadline i forhold  
til en aftale for briternes exit fra EU og betingelserne  
for denne. Men i begyndelsen af december kom der  
plud selig skred i forhandlingerne, og EU og briterne  
har nu løst tre nøgleforhindringer: Briterne har accep-
teret, at de aftaler, som er indgået med 28 EU-lande, også 
skal betales af 28 EU-lande, det vil sige inklusiv Storbri-
tannien. Derudover kan EU-borgere i Storbritannien 
blive boende under de samme betingelser som  
hidtil, og der kommer ingen ”hård” grænse med vagter 
mellem Irland og Nordirland. Den aftale er et gennem-
brud, der i modsætning til tidligere får Formueplejes  

III
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investeringskomité til at tro på, at det faktisk lykkes EU 
og briterne at komme helt i mål med en brexitaftale, så 
betingelserne for landets udtræden er på plads eller tæt 
på at være det inden udgangen af 2018. En sådan aftale 
indebærer, at man er enige om det fremtidige forhold 
mellem de to parter, herunder en handelsaftale.

Lykkes det, vil vejen være banet for, at Storbritannien 
kan træde ud af EU i marts 2019 som besluttet ved  
afstemningen i 2016.

Den tiårige danske rente holder sig i ro  
i hele 2018

Vores bud på den lange danske rente er en gammel tra-
ver i de 10 bud. Formueplejes investeringskomité mener 
fortsat, at den lange danske rente på længere sigt skal 
stige i takt med, at inflationen langsomt tikker opad, og 
at den europæiske pengepolitik normaliseres, men der 
skal vi nok hen til 2019 eller senere, før det scenarie  
begynder at blive virkelighed.

I 2018 vil ECB fortsat købe obligationer op i milliard-
vis, og det betyder, at renten vil forblive lav – og endda  
kunstigt lav. Aktuelt ligger den tiårige danske rente på 
cirka 0,4-0,5 procent. Investeringskomitéen regner  
med, at den måske nok ligger en smule højere ved årets 
udgang, men det vil være marginalt, måske et nøk op på 
0,1-0,2 procentpoint. Så sandsynligvis vil renten efter  
alt at dømme holde sig i ro.

For at beskytte investorernes afkast på kort sigt har For-
muepleje afdækket risikoen for stigninger i den lange 
rente. Afdækningen er dermed ikke en spekulation i en 
rentestigning, men et værn mod en potentiel risiko, der 
ikke vurderes at være særlig stor, men som dog vil få  
relativt stor negativ indflydelse på afkastet på kort sigt, 
hvis det skulle ske hurtigt og uventet.

Fortsat lave realkreditspænd
Formuepleje investerer i realkreditobligationer 

for cirka 30 milliarder kroner på tværs af alle de forskel-
lige fonde. Når man som investor investerer i realkredit-
obligationer i stedet for statsobligationer, så er afkastet 
lidt bedre, fordi kreditkvaliteten er en smule bedre for 
danske statsobligationer frem for realkreditobligationer. 
Begge typer har dog den højest mulige kreditrating. 

Den politiske  
dagsorden er domineret 

af forhandlingerne  
om brexit og et  

spændende forårsvalg  
i Italien.

VIII
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Denne forskel kaldes for OAS-spread, eller mere popu-
lært realkreditspænd. Spændet er aktuelt cirka 0,4  
procentpoint og har ikke været lavere siden 2014. 

Formuepleje forventer, at dette merafkast forbliver 
nogenlunde konstant og lavt i 2018 som følge af fortsat 
købsinteresse for danske realkreditobligationer fra  
udlandet samt de fortsat store opkøb af forskellige  
andre typer af obligationer af ECB.

Fortsat god vækst i EM-landene
I 2017 er det brede aktieindeks for Emerging  

Markets steget cirka 20 procent målt i danske kroner. Den 
gode udvikling, forventer investeringskomitéen, vil fort-
sætte. Det vil være båret af fortsat synkron global vækst  
og en attraktiv prisfastsættelse af virksomhederne.

Formuepleje har cirka 15 procent af sin store globale 
aktieportefølje, Formuepleje LimiTTellus, investeret i 
virksomheder, der opererer inden for de såkaldte Emer-
ging Markets, det vil sige lande, som ikke er på samme 
høje økonomiske udviklingsniveau som USA, Japan og 
Europa. Blandt Emerging Markets-landene finder vi 
blandt andre Mexico, Brasilien, Tyrkiet, Indonesien,  
Indien og Kina.

Landenes økonomier er typisk præget af relativt stor 
vækst, en ung ambitiøs befolkning, lave lønomkostninger, 
men også af dårlige arbejdsforhold, forurening, korrup-
tion og bureaukrati. Formuepleje følger de interna tionale 
standarder for etiske investeringer herunder UN PRI. 
Mange af landene har store forekomster af råvarer og  
er storproducenter af landsbrugsvarer og varer med  
højt indhold af arbejdskraft, som for eksempel tekstiler. 

Landene er afhængige af eksport til de udviklede 
lande. Den globale efterspørgsel efter varer fra Emerging 
Markets-landene er god som følge af det globale syn-
krone opsving, og Formuepleje investerer blandt andet i 

selskaber, der vurderes at få størst mulig gavn af den 
øgede globalisering. På trods af de gode vækstudsigter i 
Emerging Markets-selskaberne handles selskaber til la-
vere priser end selskaber i de udviklede lande, og der-
med er det forventede afkast højere i Emerging Markets. 
Det er dog ikke alle lande, der er med på vognen, og For-
muepleje er meget selektiv i sin investeringsudvælgelse.

Virksomhedsobligationer leverer  
fortsat attraktive afkast

Formuepleje forvalter investeringer i globale virksom-
hedsobligationer for flere milliarder kroner gennem en 
række forskellige danske og udenlandske fonde. Der er 
tale om investering i obligationer udstedt af virksom-
heder over hele verden, idet virksomhederne via obliga-
tionsmarkedet henter finansiering til deres drift og inve-
steringer. Obligationerne har en løbende kuponrente og 
udstedes ofte under kurs 100 og indfries ved udløb til 
kurs 100 eller mere ved førtidig indfrielse. 

Teamet bag udvælgelsen og plejen af porteføljerne 
med virksomhedsobligationer fokuserer på at investere i 
obligationer, hvor risikoen for konkurs er begrænset, og 
hvor der er en mulighed for at få et godt langsigtet afkast 
i form af en løbende rente og kursgevinst.

Formueplejes investeringskomité forventer, at afkas-
tet for 2018 for de to typer af virksomhedsobligationer, 
der investeres i, Global High Yield og EM Virksomheds-
obligationer, vil lande på cirka 5 procent inklusiv  
omkostninger og inklusiv estimeret konkursrisiko. 

Set i forhold til en tilsvarende investering i en stats- 
eller realkreditobligation på et pænt stykke under 1 pro-
cent er det et forholdsvist attraktivt forventet afkast  
med en middel risiko. Læs også artiklen på side 30 om 
forventningerne til 2018. 

IX
X

I 2017 er det brede 
aktieindeks for  

Emerging Markets  
steget cirka 20 procent 
målt i danske kroner.
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Alle afkast er opgjort den 12. december 2017

SÅDAN GIK DET... 
6 UD AF 10 RIGTIGE

I: Det bliver et godt aktieår. 
RIGTIGT
Det økonomiske momentum, der allerede spirede frem i sen-
sommeren 2016 bed sig for alvor fast i 2017 og skabte helt opti-
male forhold for aktieinvestorer. Det amerikanske indeks MSCI 
World AC (inklusiv udbytte) oplevede kun ganske få udsving og 
steg i løbet af året med hele 10,08 procent målt i danske kroner.

II: Dollaren stiger til over 7,50 kroner i løbet af året.
FORKERT
Tidligt i 2017 stod det klart, at dollaren ikke udviklede sig som 
forventet. Ved redaktionens afslutning havde dollaren gennem 
en længere periode ligget lige under 6,30 kroner. Udviklingen 
skyldtes primært, at væksten i Europa var overraskende høj, og 
at den amerikanske centralbank (FED) var mindre aggressiv i 
forhold til at stramme pengepolitikken i USA.

III: Den 10-årige danske statsrente stiger til over  
1 procent i løbet af året.
FORKERT
Selvom retningen var rigtig, nåede den 10-årige danske stats-
rente i juli årets højdepunkt på 0,77 procent. 

IV: Positive obligationsafkast trods rentestigninger.
RIGTIGT
Den tiårige rente steg i perioden marginalt, mens den toårige 
faldt en smule. Formueplejes rene obligationsportefølje,  
Formuepleje Fokus, gav dog som forventet et positivt afkast  
– et afkast på hele 7,15 procent.

V: Den amerikanske centralbank sætter renten op med 
mindst 0,75 procentpoint i løbet af 2017.
RIGTIGT
Den amerikanske centralbank hævede renten tre gange i  
årets løb – alle gangene med 0,25 procentpoint – og sluttede 
dermed 2017 med at ramme en samlet rentestigning på 0,75 
procentpoint. 

VI: ECB signalerer nedtrapning af den ekspansive  
pengepolitik. Den korte rente forbliver dog meget lav.
RIGTIGT
I oktober meddelte Den Europæiske Centralbank, at den fra  
januar 2018 vil reducere sine månedlige opkøb af obligationer 
fra 60 til 30 milliarder euro. Renten forblev meget lav og slut-
tede året i -0,45 procent.

VII: Den amerikanske vækst overrasker positivt  
(slutter året med mere end 3 procent vækst).
FORKERT
Den amerikanske vækst skuffede en smule i forhold til forvent-
ningerne og lå ved redaktionens afslutning kun på 2,4 procent. 
Det skyldtes, at der ikke blev leveret på de lovede investeringer 
i infrastruktur, og at beslutningsprocessen omkring den plan-
lagte skattereform først vandt momentum i slutningen af året.
 
VIII: Globale High Yield-obligationer leverer bedre  
afkast end øvrige obligationer. Forventet afkast på cirka 
10 procent. Rentestigninger kompenseres af mindsket 
spread.
RIGTIGT
Afkastet for globale high yield-obligationer landede på den gode 
side af 10 procent. Det skyldtes, at renterne ikke steg, men deri-
mod faldt en smule. Også kreditspændet faldt, men i 2018  
forventer vi, at renterne igen vil begynde at stige.

IX: Volatiliteten på de globale aktiemarkeder fort- 
sætter med mindst én større korrektion med et midler-
tidigt fald på over 10 procent for globale aktier.
FORKERT
Volatiliteten på de globale aktiemarkeder har været usædvanlig 
lav. Det største fald i globale aktier var således kun på 1,81  
procent i løbet af en periode på fire dage (7.-11. august).
 
X: Emerging Markets outperformer gennemsnittet  
af globale aktier.
RIGTIGT
I løbet af 2017 steg det såkaldte MSCI Emerging Markets-indeks 
med hele 17,75 procent, mens globale aktier i indekset MSCI 
World til sammenligning ”kun” steg 9,10 procent.



ADFÆRDSØKONOMI

Det er ikke rationelt,  
men hvad er egentlig det?

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

Dette års nobelpris i økonomi gik til Richard Thaler for hans forskning  
i adfærdsøkonomi. Et helt rationelt valg i en verden med en myriade af 
irrationelle valg. Henrik Franck, direktør og partner i Formuepleje,  
dykker ned i, hvordan investeringskomiteen i Formuepleje betragter  
og bruger adfærd i sine investeringsbeslutninger. 
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Penge er en frygtelig herre, men en forrygende tjener, 
siges det, og i de klassiske økonomers verden er 
penge noget af det, der får mennesker til opføre sig 
rationelt. I hvert fald på papiret, i teoriernes verden.

Men der er flere sandheder end det, hvilket  
Richard Thaler, dette års Nobelprisvinder, har leve-
ret beviser på. I virkelighedens verden holder teori-
erne nemlig ikke altid, hvad de lover.

Økonomiprofessoren fra University of Chicago, 
der modtog nobelprisen i begyndelsen af oktober, 
har viet meget af sin forskning til adfærdsøkonomi 
og er en central figur inden for dette stadigt mere 
populære felt og har blandt andet forsket i, hvordan 
man får ansporet folk til at spare mere og bedre op 
til alderdommen. 

Den gængse antagelse er, at folk er rationelle og 
træffer deres økonomiske beslutninger på et oplyst 
grundlag og ud fra en betragtning om, at de gør 
nytte for dem selv. Det bør de i hvert fald ud fra en 
alt andet lige-betragtning, men det holder alligevel 
ikke altid stik, viser Thalers forskning.

Psykologien har også betydning for økonomien, 
og det er blandt andet sammenkædningen af de to 
ting, han blev hædret for tilbage i oktober. Menne-
sket er med andre ord ikke den perfekte logiker, 
men opfører sig ofte alt andet end optimalt – også i 
økonomiske sammenhænge.

Den rationelle verden er uforudsigelig
Rationaliteten har med andre ord sine begræns- 
ninger, fordi mennesket ikke altid selv har kontrol 
over, hvad man foretager af indkøb, men for eksem-
pel lader sig friste af fænomener som fødselsdags-
tilbud og Black Friday, hvor man køber ting, man 
ikke umiddelbart har behov for.

Fristelser i det hele taget er noget, som menne-
sker falder for. Det ser man årligt med viften af 
brudte nytårsforsætter eller ved, at mange ”glem-
mer” at spare op til alderdommen for i stedet at 
bruge pengene på mere kortsigtede fornøjelser.

Der er altså indbygget en god portion uforudsige-
lighed, uanset hvor rationelt man forestiller sig  
økonomien i den bedste af alle verdener.

”Alt foregår jo ikke 100 procent rationelt, selv  
om det ofte er det, mange lægger til grund, når de 
træffer deres beslutninger. Forestillingen om den 
perfekte økonomi er i virkeligheden utopisk, og det 
skal man naturligvis have med i sine overvejelser, 
når man investerer. Man kan antage meget, men al-
drig være helt sikker,” forklarer Henrik Franck, di-
rektør og partner i Formuepleje og medlem af inve-
steringskomiteen, hvor man selv i en vis udstræk-
ning er afhængig af at kunne vurdere og forudsige 
andres adfærd. Det være sig centralbankernes  
pengepolitik, forbrugernes indkøbsmønstre eller 
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virksomheders præstationer, som jo hver især også er  
afhængige af mange forskellige indikatorer.

”Når vi i investeringskomiteen i Formuepleje træffer  
vores beslutninger, sker det jo efter nøje afvejning af, om 
tingene bevæger sig i den ene eller anden retning, men det 
beror sig altid på et vist skøn. Her er vi så i den heldige  
situation, at vi sidder fire personer med mange års inve-
steringserfaring, og vi har trods alt set lidt af hvert, som 
gør, at vi kan træffe beslutninger på et nogenlunde oplyst 
grundlag og forventning om, hvordan adfærden hos for-
brugerne, centralbankerne og politikerne udvikler sig,”  
siger Henrik Franck, som desuden fremhæver, at hele  
Formueplejes investeringskoncept også er bygget op om 
nobelprisvindende økonomers teorier.

Kort fortalt går kernen i teorien – kaldet tangentporte-
føljeteorien – ud på, at investor gennem spredning af sine 
investeringer på forskellige aktivtyper kan øge det forven-
tede afkast og reducere risikoen. 

Teorien siger så, at det forventede afkast skal øges gen-
nem låntagning og ikke ved at øge andelen af porteføljens 
mest risikofyldte aktiver. 

Det har måske ikke så meget at gøre med selve adfær-
den, men mere risikoen, som til gengæld heller ikke er til 
at komme uden om og er det måske vigtigste begreb at 
tage stilling til, når man investerer. 

Især i gode tider er det let nok at tale om, at man er 
langsigtet investor, men det kniber mere med at have det 
lange lys på, når tingene falder. Og her kommer adfærd 
igen ind i billedet.

”Folks adfærd er ofte uforudsigelig. Når man for eksem-
pel snakker om at være langsigtet investor, er det jo typisk 
i en periode, hvor det går godt. Men mange har en tendens 
til hurtigt at blive kortsigtede, når tingene bevæger sig i 
den gale retning. Så er man hurtig til at glemme, at man 
indtil for nylig var langsigtet investor, selv om de fleste ved, 
at tingene over tid nok skal stige. Der gælder det for os 
som aktive investorer at kunne stå tingene igennem med 
mere ro og at se igennem den værste støj og kun reagere, 
når det er nødvendigt,” lyder det fra Henrik Franck.

Køber på bunden og sælger på toppen
Det er blandt andet derfor, at man af og til ser folk – også 
folk med penge – være bange for at investere, når tingene 
er faldet meget, selv om det måske er det rigtige tidspunkt 
at slå til på, mens pengene sidder mere løst, når tingene er 
steget. Det er flokdyret, der kommer op i os. 

Ofte ser man for eksempel folk have købt aktier lige op 
til et kursdyk på markedet, hvilket ikke just kan kaldes  
optimal timing. 

”Menneskets natur er jo til dels flokmentaliteten, så når 
tingene går godt og stiger, vil vi gerne med på vognen for 
ikke at gå glip af noget, men når tingene falder, skal vi helst 
hurtigt ud, fordi vi ikke kan lide, at tingene falder. Det giver 
instinktivt en dårlig mavefornemmelse hos mange,” siger 
Henrik Franck.

Det er derfor en fejl at tro, at mennesker kun foretager 
rationelle valg i tilværelsen. Sådan foregår det ikke altid i 
virkeligheden, når de træffer deres valg. 

Eksempler på det kan være, at mange i dag stadig har 
deres opsparing stående i banken til en rente på nul, eller 
at boligejerne i Danmark samlet har lån for over 55 milli-
arder kroner til en rente på 3,5 procent eller derover. Det 
er ikke specielt rationelt ud fra en økonomisk betragtning. 
Det eneste, der kan forklare det, er, at det giver pågæld-
ende folk en form for tryghed ved at vide præcis, hvad de 
har eller skal betale hver måned.

Et andet eksempel er, at folk stadig kan finde på at køre 
en omvej for at få brød eller mælk på tilbud for at spare  
relativt få kroner, selv om det ikke engang kompenserer 
for hverken det ekstra tids- eller benzinforbrug. Det er  
heller ikke ubetinget rationel adfærd, men ikke desto min-
dre et fænomen, der forekommer og i et større omfang, 
end man tror.

”Det viser meget godt, at det totale rationelle valg ikke 
eksisterer, og det skal man da tage højde for i sine investe-
ringer ved at vide, at livet og verden er fuld af irrationelle 
valg. Som aktiv kapitalforvalter prøver vi så at skære igen-
nem de irrationelle valg og finde de gode investeringer,”  
siger Henrik Franck.

ADFÆRDSØKONOMI

”Økonomien er lige så  
afhængig af økonomer, som vejret 

er af meteorologer.”

”To økonomer kom gående hen ad 
gaden, hvor den ene fik øje på en 

200 kroneseddel, der lå på  
fortovet. ”Nej, det kan ikke passe,” 

sagde den anden økonom,  
hvorefter de begge gik videre.

John Maynard Keynes

”Der findes intet så katastrofalt  
som en rationel investeringspolitik i 

en irrationel verden.”

CITATER OM PENGE OG ØKONOMER
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En blind vinkel
Et af Richard Thalers adelsmærker er, at han har påvist, 
at heller ikke aktiehandlere opfører sig rationelt, som 
man ellers umiddelbart ville antage. Dermed krakelerer 
drømmen om det perfekte marked, fordi individerne 
foretager irrationelle fejl, der koster på markedet.

Den danske økonomiprofessor Christian Bjørnskov 
har imidlertid fremhævet, at Richard Thaler og andre  
adfærdsøkonomer selv har en blind vinkel, når de fore-
slår nye politiske tiltag for at afværge de fejl, der sker på 
markedet: Dermed overser Thaler og hans meningsfæl-
ler, at politikere og embedsmænd selv kan lide af selv 
samme adfærdsproblemer, lyder rationalet.

Ingen er perfekte, heller ikke investorer, som Thaler 
har vist. Men det samme gælder naturligvis politikere og 
embedsmænd. Især politikerne har jo nogle kortsigtede 
vælgerinteresser at pleje, så hvis man forventer, at de kun 
træffer rationelle beslutninger, tager man grundigt fejl.

Der har i årevis været kritik af, at Thaler og andre  
adfærdsøkonomer overhovedet involverer psykologi i øko-
nomisk forskning og kæder de to ting sammen, men øko-
nomisk ud- eller afvikling er i sidste ende afhængig af 
menneskers beslutninger og opførsel og ikke bevidstløse 
teorier. Det er da heller ikke første gang, at adfærdsøkono-
mer, der taler for, at menneskers psykologi påvirker øko-
nomien, hædres med nobelpriser. Navne som Robert Schil-
ler (nobelprismodtager i 2013), Elinor Ostrom (2009) og 
George Akerlof (2001) tilhører samme kategori. 

Cicero

”Folk forstår ikke, hvilken stor  
indtægtskilde  

sparsommelighed er.”

Mark Twain

”Kun to gange i et liv bør et  
menneske ikke spekulere:  

Når han har råd til det, og når han 
ikke har råd til det.”

Woody Allen

”Rigdom er bedre end  
fattigdom, om ikke af andre så af 

økonomiske grunde.”

Richard Thaler
Dette års nobelprismodtager i økonomi

EKSEMPLER PÅ IRRATIONEL ADFÆRD

•  Det måske mest berømte eksempel på irrationel adfærd i form af en 
spekulationsboble er Tulipanboblen i 1630’erne Holland, hvor alle 
pludselig begyndte at investere i tulipanløg i forventning om, at pri-
serne ville fortsætte med at stige. Det stoppede dog brat i 1637, og 
mange hollændere blev ruineret. De vilde, næsten uforklarlige pris-
stigninger i bitcoin i løbet af 2017 har fået flere til at sammenligne  
udviklingen i kryptovalutaen med Tulipanboblen.

•  Dotcom-boblen rummer også eksempler på irrationel adfærd. Den-
gang skulle der ikke mere til end tre mand og en computer i en garage, 
og så havde man nok til et børsnoteret selskab og velvillige investorer, 
der håbede på at finde selskaber, der kunne blive til det, Google er ble-
vet. Men ak, boblen brast for mange, og investorerne tabte penge. 

•  I Danmark er det fra politisk side irrationelt, at det for et mindretal 
ikke kan betale sig at finde arbejde, fordi de offentlige ydelser, de mod-
tager, gør, at de vil få mindre udbetalt ved at komme i arbejde.

• Undersøgelser har vist, at 90 procent af alle bilister regner sig selv for 
at være bedre bilister end gennemsnittet. Decideret irrationelt er det 
måske ikke, men til gengæld er det statistisk umuligt og siger noget om 
menneskets evne til at (over)vurdere sig selv. Det ser man af og til også i 
investeringssammenhæng.



Efter et stærkt aktieår lå afkastet på globale aktier ved 
udgangen af 2017 på cirka 22 procent (10 procent i dan-
ske kroner). Det er primært amerikanske aktier og Emer-
ging Markets, der har trukket udviklingen. Europæiske 
aktier har med et afkast på 11 procent gjort det fornuf-
tigt, men har altså ikke helt kunnet følge med udvik- 
lingen i de øvrige regioner. En væsentlig del af årsagen  
til forskellene i den geografiske afkastfordeling er udvik-
lingen i valutaerne. 

Midt på året i 2017 accelererede den globale økonomi 
målt på flere makroøkonomiske variable. USA, som gen-
nem de seneste år har trukket den globale vækst, fort-
satte, men specielt de europæiske økonomier oplevede 
fremgang, hvilket i langt højere grad gjorde det globale 
opsving synkront – altså en global økonomi, der i dag  
oplever et bredt baseret opsving. Det havde den effekt,  
at euroen blev styrket over for den amerikanske dollar.  
Sagt med andre ord blev den amerikanske dollar svæk-
ket over for euroen, fordi den positive økonomiske  
udvikling i Europa viste overraskende højt momentum 
samtidig med, at den europolitiske usikkerhed i væsent-
ligt omfang var blevet reduceret. En stærk euro er dårligt 
nyt for den europæiske konkurrenceevne, men omvendt 
godt nyt for den amerikanske. Netop dette er en af de  
afgørende forklaringer på forskellene i afkast mellem 
blandt andet USA og Europa. 

Overodnet set var forventningerne til 2017, at for- 
holdet mellem den økonomiske vækst og derigennem 
også grundlaget for indtjeningsvækst i virksomhederne 

ville være til stede. Dette samtidig med at modvinden fra  
stigende renter umiddelbart ville være begrænset. Denne 
kombination har været det ene afgørende forhold, der 
har ligget til grund for aktieudviklingen i 2017. Et for-
hold, der her ved indgangen til 2018 fortsat er intakt og 
begunstiger miljøet for aktieinvesteringer. 

Som sagt starter 2018 på mange måder i et positivt 
miljø, hvor indtjeningsvæksten ikke kun i USA, men også  
i de øvrige primære regioner viser rigtig fine takter.  
Samtidig er inflationen i økonomierne stadig på et  
begrænset niveau, der indtil videre ikke har retfærdig-
gjort stigende renter i væsentligt omfang. 

Centralbankerne er fortsat en afgørende brik
Netop centralbankernes pengepolitik er et vigtigt  
element i forhold til, hvad vi bør kunne forvente os af  
aktieafkast i 2018. Den amerikanske centralbank er  
begyndt at hæve renten, selvom det stadig foregår i et 
behersket tempo. Banken forventer, at inflationen over 
tid vil indfinde sig i den amerikanske økonomi, i takt 
med at den økonomiske vækst gradvist øger risikoen for 
flaskehalse på arbejdsmarkedet. Centralbanken er dog 
begyndt at reducere sin enorme balance, som banken  
opbyggede i årene frem mod 2015 gennem de månedlige 
obligationsopkøb, der principielt har samme effekt som  
rentestigninger.

I Europa og Japan fortsætter centralbankerne med at 
købe obligationer i markedet for at stimulere den økono-
miske vækst. I Europa er fokus dog på, at de månedlige 

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

2017 blev året, hvor den globale økonomi for alvor vandt momentum og blev 
synkront. Udviklingen ses fortsætte i 2018, men samtidig bør aktieinvestorer 
være opmærksomme på, at den aktuelle højkunjunktur efter så lang en periode 
med medvind kan være på vej ind i sit efterår.
 

FORTSAT POSITIVT  
MILJØ FOR AKTIER,  
men opsvinget er blevet modent
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opkøb bliver mindre, og banken kommunikerer løbende 
omkring sine forventninger til udviklingen i disse. Med 
to centralbanker som aktive købere i obligationsmarke-
det lægges der også pres på de amerikanske renter i takt 
med, at afkastpotentialet i Europa og Japan er blevet 
mindre. Det betyder, at den amerikanske rentekurve er 
fladet eller med andre ord, at de korte renter i USA er 
steget som følge af markedets forventning om gradvist 
højere amerikanske renter, mens de længere renter er 
faldet som følge af placeringsbehov fra øvrige investorer.  
Fladningen er en udfordring for eksempelvis de ameri-
kanske banker, som jo netop traditionelt tjener penge på 
blandt andet renteforskellen. Formuepleje forventer fort-
sat, at europæiske renter vil forblive lave gennem 2018, 
hvorfor den aktuelle bankeksponering er begrænset. 

Stærke regnskaber understøtter afkastet
Ganske som vi har set den globale økonomi vinde fart 
med væsentlige bidrag fra mange nye regioner, har vi 
også set en ganske positiv udvikling i selskabernes  
evne til at skabe indtjening. Formuepleje har gennem  
en årrække haft det driftsmæssige opsving som sit  
hovedscenarie for aktier. En udvikling, hvor det er  

omsætningsvæksten, der i tiltagende grad driver indtje-
ningen mere end blot omkostningstilpasninger og effek-
tiviseringer. Udviklingen i dette driftsmæssige opsving 
har ganske som økonomien accelereret gennem 2017, og 
det er vores forventning, at denne udvikling fortsætter i 
2018 og vil være det væsentligste bidrag i afkastgenere-
ringen. Vores forventninger til det samlede afkast i aktie-
markedet vil således i meget stort omfang være en  
refleksion af vores forventninger til selskabernes sam-
lede indtjeningsevne. 

Ud over en forsættelse af det økonomiske opsving i 
2018 forventer Formuepleje også en positiv finanspolitisk 
påvirkning gennem implementeringen af den amerikansk 
skattereform på selskabs- og personbeskatningen. Refor-
men har været under udarbejdelse siden august og vil, 
når den gennemføres, være medvirkende til at under-
støtte både den amerikanske vækst, men naturligvis også 
indtjeningsudviklingen blandt selskaberne. 

Der er stor forskel på, hvad amerikanske selskaber  
i dag betaler i effektiv skat. Mange større amerikanske  
selskaber, der har en væsentlig grad af eksport har  
derigennem mulighed for at optimere skatten på det 
oversø iske salg således, at den samlede eller effektive 
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halvår i 2017. 



AKTIESTRATEGI 2018

skattesats bliver lavere end de aktuelle 35 procent. 
Eksempelvis har Apple i øjeblikket en effektiv skattesats 
på blot 26,1 procent, da udenlandsk salg (helt lovligt) 
blandt andet parkeres i lavt beskattede lande og dermed 
undgår den amerikanske selskabsskat på 35 procent.  
Anderledes ser det ud for de små og mellemstore ameri-
kanske selskaber, der primært afsætter deres varer og 
serviceydelser til det indenlandske amerikanske marked. 
Netop disse selskaber vil opleve den største effekt af  
skattereformen, fordi deres effektive skat falder fra 35 
procent til de mest sandsynlige 21 procent. 

Formuepleje tog i starten af 2017 en taktisk ekspone-
ring mod de amerikanske små og mellemstore selskaber 
gennem en aktiefuture – det vil sige et finansielt instru-
ment, der afspejler udviklingen i det amerikanske Rus-
sell 2000-indeks, som netop består af små og mellem-
store amerikanske selskaber. Russell 2000 er samlet 
steget med 13 procent i 2017 (12. december 2017). 

Prisfastsættelsen af aktier er steget 
– men er fortsat reelt set det eneste alternativ
Siden 2011 har aktieværdiansættelsen været støt  
stigende på forventningen om, at centralbankernes  
opkøbstiltag over tid ville have en positiv effekt på virk-
somhedernes omsætning og indtjening. Det er nu denne 
effekt, der accelererer, og omsætningen er blevet den pri-
mære drivkraft i selskabernes indtjeningsvækst. Over 
det seneste år har værdiansættelsen af aktier været fort-
sat stigende, omend ikke i samme tempo som tidligere. 
Det betyder dog, at værdiansættelsen af aktier i tilta-
gende grad også afspejler den gode historie. Historisk set 
har værdiansættelsen givet dårlige signaler i forhold til 

at time sin allokering mod aktier, men niveauet gør, at 
man som aktieinvestor ikke længere har beskyttelsen i 
en attraktiv værdiansættelse. 

Når man ser på værdiansættelsen på aktiemarkedet i 
forhold til andre aktivklasser som eksempelvis obligatio-
ner, er der dog stadig ingen tvivl om, at aktier fortsat er 
det mest interessante aktiv. Centralbankernes opkøb af 
obligationer har sendt obligationskurserne op og ren-
terne ned. Det lave renteniveau har med andre ord også 
haft den effekt, at aktiemarkedet godt kan prisfastsættes  
højere end historikken, netop fordi alternativerne hver-
ken er eller har været interessante. Den aktuelle værdi-
ansættelse på aktier kræver dog enten, at indtjenings-
væksten fortsætter, eller at renteniveauet forbliver 
forholdsvis forankret på det nuværende niveau. En  
opbremsning i indtjeningen vil med andre ord lægge 
yderligere pres på værdiansættelsen i aktiemarkedet, 
mens accelererende rentestigninger vil reducere værdi-
ansættelsen af obligationerne og på sigt gøre aktiemar-
kedets relative værdiansættelse mindre attraktiv.   

Alt det vi ikke kan sige noget om
Geopolitiske risici er ofte en betegnelse for alt det, økono-
mer ikke rigtigt kan sige noget om. I denne kategori hører 
risikoen omkring Nordkorea, valget i Italien, der skal gen-
nemføres inden udgangen af første kvartal 2018, terror og 
naturkatastrofer med mere. Formuepleje har opsat risiko-
scenarier til sådanne events, som vil kunne påvirke  
hovedscenariet og afkastforventningerne på aktier. 

Som det var tilfældet i 2016 ved både brexit og det 
amerikanske præsidentvalg, er råderum og en grundig 
evaluering af udfaldsrummet afgørende for at kunne  

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIEMARKEDET

Note: Figuren viser den relative værdiansættelse af MSCI regioner og globale sektorer. Den vandrette akse viser præmien/rabatten på P/E (pris i forhold til indtjening) 
relativt til 10 års historik. På samme måde viser den lodrette akse præmien/rabatten på P/S (prisen i forhold til omsætning) i forhold til historikken. Jo højere præmie 
jo dyrere er den aktuelle prisfastsættelse relativt til historikken.
Kilde: Formuepleje & Bloomberg
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beskytte Formuepleje-investorernes afkast, men samtidig også 
kunne udnytte de muligheder, som geopolitiske overraskelser  
kan skabe i markedet. 

2018 i korte træk
Formueplejes hovedscenarie for aktier i 2018 er positivt og bygger 
fortsat på det driftsmæssige opsving, hvor den økonomiske vækst 
driver en efterspørgsel, der accelererer omsætningsvæksten i virk-
somhederne. Denne omsætningsvækst konverteres til indtjening  
gennem en rekordhøj overskudsgrad efter en årrække med omkost-
ningstilpasninger og effektiviseringer. 

De to primære forhold, der har dannet baggrund for 2017’s 
stærke aktieperformance, er fortsat understøttende for marke-
derne i 2018. Vi er positive med hensyn til udviklingen i det globale 
opsving, om end momentum nok ikke kan fastholdes i samme grad 
som gennem andet halvår i 2017. Vores forventninger omkring en 
amerikansk skattereform, som vil bidrage yderligere til den økono-
miske vækst i USA, vil sammen med det synkrone globale opsving 
understøtte det positive billede, vi i øjeblikket ser i virksomheder-
nes indtjening. På trods af et stadig strammere arbejdsmarked er 
der dog fortsat blot tale om behersket inflationsvækst og derfor i 
øjeblikket også kun behov for beskedne rentestigninger. 

Med en værdiansættelse af aktier, der i vid udstrækning også  
anerkender det nuværende positive miljø, er det derfor afgørende 
at have fokus rettet mod netop de to overordnede forhold, der lig-
ger til grund for vores umiddelbare syn på aktier, indtjeningsvækst 
og rentestien. 

En ekspansiv amerikansk finanspolitik i form af skattereformen 
kan over tid være medvirkende til at accelerere inflationen og  
således skabe modvind til aktiemarkedet gennem stigende renter, 
netop fordi den amerikanske økonomi i dag allerede er kommet op 
i gear. Vi har endnu ikke kunnet registrere væsentlig knaphed på 
ressourcerne, men en ændring i dette og medfølgende inflations-
pres vil kunne ændre forventningerne til den fremtidige rentesti  
og derigennem danne modvind for aktier.

 En opbremsning i den økonomiske vækst og herunder indtje-
ningsvæksten vil udfordre vores nuværende forventninger til aktie-
afkastet. Forventningerne til indtjeningsvæksten i de kommende år 
ligger umiddelbart højt, men selv en lavere indtjeningsvækst vil 
sandsynligvis fastholde aktier som et attraktivt alternativ til andre 
aktivklasser. Derudover registrerer vi i øjeblikket en tiltagende in-
vesteringsaktivitet blandt selskaberne, hvilket historisk har været 
en afgørende faktor i forhold til at generere indtjeningsvækst.  

Det, at virksomhederne i højere grad tror på højere fremadrettet 
efterspørgsel, nødvendiggør et stigende behov for at udvide kapaci-
teten ved hjælp af investeringer. Historisk har en sådan fase haft en 
varighed på op mod tre år og vil i det nuværende økonomiske miljø 
med stor sandsynlighed være det sidste ben i den nuværende  
højkonjunktur, der er blandt de længste siden 2. Verdenskrig. 

Med den nuværende værdiansættelse ser vi inden for vores  
hovedscenarie begrænset mulighed for en yderligere stigning i 
værdiansættelsen. Det betyder dog ikke, at aktierne ikke kan stige, 
men i højere grad at aktieafkastet vil afspejle indtjeningsvæksten.  
På denne baggrund forventer vi et samlet globalt afkast i niveauet 
op til 10 procent målt i dollar. Hertil kan tillægges eventuelle valu-
taeffekter. Et afkast, der sandsynligvis i højere grad end tidligere 
skal opnås ved en aktiv investeringsstrategi – både på taktisk og 
stratetisk niveau.  

Formuepleje starter således 2018 med fuld aktieeksponering i 
kapitalforeningerne, en taktisk eksponering mod små og mellem-
store amerikanske virksomheder samt en taktisk eksponering mod 
europæiske aktier. Overvægten mod Emerging Markets fastholdes, 
samtidig med at rygraden i Formueplejes globale aktieeksponering 
fortsat består af stærke attraktivt værdiansatte kvalitetsselskaber, 
der over tid forventes at gøre det bedre end det generelle marked. 

Det nuværende konjunkturstadie og investorernes forvent-
ninger til aktier og alternativer gør dog, at aktieandelen ganske 
som i 2017 vil kunne opleve tilpasninger over året. 

Geopolitiske risici er ofte en  
betegnelse for alt det, økonomer 
ikke rigtigt kan sige noget om.

”
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RENTER 2018

Før finanskrisen havde centralbankchefen typisk kun ét 
pengepolitisk redskab til at opnå sit mål om prisstabili-
tet. Dette redskab var at bestemme niveauet på den  
korte risikofrie rente. Hvilken indflydelse niveauet på 
den korte risikofrie rente havde på de længere risikofrie 
renter og på virksomheders, forbrugeres og national-
staters lånemuligheder og lånerenter, overlod central-
banken til markedskræfterne.

Big Brother 
På denne side af finanskrisen har centralbankerne  
overladt meget mindre til markedskræfterne, da det  
blev vurderet, at især banksektoren havde taget så  
meget skade af krisen, at nye pengepolitiske redskaber 
var nødvendige. 

Generelt har man fulgt det manuskript, som blandt 
andre Ben Bernanke, der var chef for den amerikanske 
centralbank (FED) fra 2006 til 2014, havde udarbejdet i 
sin tid som akademiker til brug i Japan, der blev ramt af 
sin egen finanskrise i 1990’erne (Se for eksempel talen 
Deflation: Making Sure ”It” Doesn’t Happen Here, som han 
holdt for The National Economist Club i Washington den 
21. november 2002).For at komme bedst muligt ud af 
krisen skulle centralbankerne ifølge Bernankes arbejde 
understøtte efterspørgslen ved at: 

•  Sænke den korte risikofrie rente til 0%  
(ECB har sænket til 0,45 procent!)

•  Sørge for lave lange risikofrie renter  
(ECB har købt statsobligationer for 2000 milliarder 
euro)

•  Sørg for billige lån til bankerne   
(har ECB gjort i stort omfang via for eksempel TLTRO)

•  Sænke renten på realkreditobligationer  
(ECB har købt 40 procent af alt realkredit i eurozonen!)

•  Sænke renten på virksomhedsobligationer  
(ECB har købt disse obligationer siden juni 2016)

•  Svække sin egen valuta   
(har ikke været et mål for ECB)

•  Printe penge og forære dem væk   
(såkaldte helikopterpenge har for ECB ikke været  
på tale)

Som det ses, har ECB et langt stykke hen ad vejen fulgt 
Bernankes opskrift. Dette gælder i øvrigt også for alle 
andre store centralbanker i verden, der ligesom ECB har 
været flittige købere i finansmarkederne via såkaldte 
QE-programmer og derved har skabt den globalt set 
mest lempelige pengepolitik i verdenshistorien. Og det 
er præcis, fordi de pengepoliske instrumenter påvirker 
ALLE renter direkte – og ikke kun den korte, risikofrie 
rente – at centralbankerne er meget mere vigtige i dag 
end i tiden før finanskrisen. 

Krise overstået, nyt problem
Hvis man kigger på langt de fleste økonomiske indikato-
rer, så har Bernankes krisemedicin virket. Økonomierne 
er stabiliserede, arbejdsløsheden er lav, den finansielle 
sektor er sundere og der er kommet ro på finansmarke-
derne. Eneste malurt i bægeret er, at inflationen fortsat 
ligger en del lavere, end centralbankcheferne ville ønske. 
Dette gælder ikke kun for eurozonen men for hele den 
udviklede verden.

Men det synkrone opsving, som den udviklede verden 
oplever i øjeblikket, har skabt et nyt problem for central-
bankerne. For præcist som i den synkrone globale nedtur  
i 2008, hvor centralbankcheferne måtte tage chancer  
ved at gøre de ovennævnte ting, som de ikke havde  
erfaring med, så presser opsvinget centralbankerne ud i 
ukendt territorium. For hvorledes skal man trække den 

Af René Rømer, CFA, senior kapitalforvalter, Formuepleje // rene.roemer@formuepleje.dk

Den del af jobbet som obligationsporteføljeforvalter, der handler om at overvåge 
og forudsige centralbankernes gøren og laden, er blevet markant mere kompliceret 
efter finanskrisen. Det skyldes, at jobbet som centralbankchef også er blevet mere 
kompliceret. Men samtidig er det også blevet mere vigtigt.

Centralbanker  
i ukendt territorium
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lempeligste pengepolitik, verden nogensinde har oplevet, 
tilbage, uden at slå det økonomiske opsving ihjel? 

Dét er spørgsmålet, alle stiller sig selv, og desværre 
har Bernanke ikke skrevet en manual denne gang.

Bernanke som laboratoriemus
For europæere, briter og japanere er der dog en opmun-
trende omstændighed. Nemlig den, at USA som de første 
kom ud af finanskrisen og derfor også går forrest, når det 
gælder om at forlade den ekstremt lempelige pengepolitik. 
USA fungerer derfor som en slags laboratoriemus, som 
hjælper resten af verden med at undgå visse fejltrin.

Det største fejltrin, der hidtil er begået, er også det mest 
relevante for Europa lige nu. Det skyldes, at det blev begået 
i 2013, hvor den amerikanske økonomi befandt sig på 
samme stade, som den europæiske økonomi gør nu. Og 
endnu en gang var det Ben Bernanke, der – om end ufrivil-
ligt – fungerede som læremester. 

I maj 2013 var Bernanke stadig amerikansk central-
bankchef og sagde til en høring i det amerikanske senat, at 
hvis økonomien fortsat var i fremgang senere på året, så 
ville det være naturligt at mindske QE-programmet – altså 
at man ville købe færre obligationer hver måned, end man 
gjorde i maj 2013. Nøgternt set altså blot en konstatering 
af, at hvis økonomien fortsatte sin fremgang, så var  
Bernankes krisemedicin mindre nødvendig, hvilket næsten 
kan kaldes logik for burhøns. Sådan opfattede markeds- 
deltagerne det blot ikke. 

Det, markedsdeltagerne hørte, var, at den ekstraordi-
nært lempelige pengepolitik snart ville forsvinde, og at 
FED ville begynde at hæve sin korte styringsrente inden 
længe. I løbet af sommeren 2013 steg den toneangivende 
10-årige amerikanske rente derfor med 1,40 procentpoint. 
En rentestigning, der i dag er kendt som ’taper tantrum’, og 
som ikke var, hvad Bernanke ønskede skulle ske.

Klog af (andres) skade
Som nævnt befinder eurozonens økonomi sig i dag så  
nogenlunde dér, hvor den amerikanske var i 2013, hvorfor 
de amerikanske erfaringer fra ’taper tantrum’ er ekstremt 
vigtige. Det, der gik galt for Bernanke, var, at en udmel-
ding om ét pengepolitisk instrument fik markedsdel- 
tagerne til at ekstrapolere denne udmelding til alle de  
øvrige pengepolitiske instrumenter, som også er nævnt på 
side 20 – noget der ikke ville kunne være sket før 2008, 
hvor der jo kun var ét pengepolitisk instrument.

ECB har derfor været meget forsigtige med at blande 
instrumenterne sammen. Jævnfør ECBs egne estimater 
har den europæiske QE sænket de lange tyske renter 
med op mod 1,50 procentpoint, og det er disse 1,50  
procentpoint, ECB i første omgang vælger at ”tage en 
chance med,”  som Peter Praet, et medlem af ECB, udtalte 
i oktober 2017. Underforstået, at den korte rente ville 
forblive uberørt meget længe endnu, hvilket sandsynlig-
vis vil lægge en dæmper på den forventede rentestigning 
i den lange ende, således at eurozonen ikke får en genta-
gelse af ’taper tantrum’. Samme budskab fås fra ECB- 
chefen Mario Draghi, der gentagne gange har erklæret, at 
den korte rente vil forblive uændret indtil længe efter, 
QE-programmet er ophørt.

Ovenstående analyse betyder, at vi i Formuepleje  
forventer, at vi over de kommende år vil opleve stigende 
lange renter – uden at det dog kommer til at ligne ’taper 
tantrum’ i USA i sommeren 2013. Vi forventer også, at 
ECB vil lade sin styringsrente være på et – historisk set  
– ekstremt lavt niveau i flere år endnu. 

Af samme årsag er Formueplejeforeningernes obliga-
tionsporteføljer beskyttede mod moderate stigninger i 
den lange rente og står positioneret til at få gevinst af 
uændrede korte renter. 
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Ben Bernanke, var chef for den  
amerikanske centralbank (FED)  
fra 2006 til 2014.



AFKAST

År 1 efter Donald Trumps indtræden som amerikansk 
præsident ser med al sandsynlighed ud til at ende som et 
relativt godt aktieår med solide afkast til følge. Det kom-
mer også Formueplejes investorer til gavn, idet afkastene 
i de blandede fonde er steget pænt.

Ikke mindst har afkastene rettet sig i fjerde kvartal ef-
ter et mere broget tredje kvartal, der bød på nogen uvis-
hed i markedet. Men den uvished virkede til at være 
glemt i årets sidste fjerdedel, hvor blandt andet Formue-
pleje Penta viste sig fra sin stærkeste side og nåede sit 
højeste niveau nogensinde.

Pentas risikoprofil svarer til den, man har, ved at inve-
stere i globale aktier, men også Formueplejes middelrisi-
koportefølje Safe har klaret året overordentligt godt.  
Obligationer har trods de lave renter ligeledes budt på 
gevinst i et tilfredsstillende leje. Igen i år viser Absalon 
Corporate Credits udvælgelse af virksomhedsobligatio-
ner sig fra sin bedste side, og som man kan læse om på 
side 30 klarer kreditteamet sig for andet år i træk bedst 
blandt en lang række fonde i Danmark og Tyskland.

Safe ligger med et afkast på over 10 procent, mens 
Penta er over 15 procent i år. På obligationer har  
Formuepleje Fokus været forrygende inden for sit felt 
med et afkast på over 7 procent – vel at mærke med en  
lav risikoprofil.

På virksomhedsobligationsfronten har Absalon Global 
High Yield leveret næsten 11 procent i afkast, mens 
Emerging Markets Virksomhedsobligationer ligger på 
næsten 7 procent. Inden for sit felt er det særdeles til-
fredsstillende.

I den modsatte ende finder man Merkur med et  
beskedent afkast på cirka 1,5 procent og Absalon Rusland 
med et dyk på cirka 5 procent, men ellers gælder det hele 
vejen rundt, at der er blevet leveret som forventet.

Trump-æraen i gang med Nordkorea  
og skattereform
Ude i verden har det ellers været et geopolitisk år af den 
mere spændende slags. Med Donald Trump som præsi-
dent i USA er der kommet lidt flere tweets fra Det Hvide 
Hus, end verden har været vant til og lidt mere raslen 
med sablen over for Nordkorea og andre genstridige 
lande. Men finansmarkederne har virket mest optaget af 
Trumps stort anlagte skattereform, som han har pønset 
på i hele sin embedsperiode.

En skattereform – den første siden 1986 – vil sætte 
yderligere fut i det amerikanske aktiemarked, og det ser 
rent faktisk ud til, at han lykkedes med at komme i mål i 
en eller anden målestok. Nok ikke så storstilet, som  
Donald Trump gerne selv så, men dog med en mærkbar 
selskabsskattelettelse. Og alt i alt må man konstatere, at 
selv om Trump åbenlyst er amerikansk præsident på en 
måde, vi aldrig har set før, så har han i hvert fald ikke været 
en stopklods for kursstigningerne på aktiemarkederne.

På valutafronten har man dog kunnet notere sig, at dol-
laren hen over året er svækket i forhold til euro og kroner. 
Det skyldes primært, at 2017 blev året, der kan betegnes 
som Europas vendepunkt efter finanskrisen.
  
Kickstart i Europa
Der er nemlig sat fornyet krudt i Europa. På den gode 
måde forstås. Man skal ikke meget mere end et år til-
bage, før klagesangene om Europa stod i kø, men nu er 
billedet vendt. Væksten har indfundet sig, og 2017 vil stå 
som året, hvor tingene atter begyndte at glide med 
vækstprocenter på over 2.

Da samme tendenser gør sig gældende i Emerging 
Markets, har vi reelt et synkront globalt opsving,  
fordi Europa er kommet med ombord, og det gør, at  

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

Efter nogen stilstand i sensommeren i 2017 har afkastet i årets sidste kvartal atter bevæget 
sig i den rigtige retning, så det nu tegner til at blive et mere end solidt år for Formueplejes 
blandede fonde. Året var det første med Donald Trump ved roret i USA – og det ser ud til, at 
hans meget omtalte skattereform ender med at glide igennem.

2017  
rundet af med manér
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Formueplejes investeringskomité er meget opmærk-
somme på at få høstet alle frugterne af det langvarige op-
sving, vi er i færd med. Vurderingen fra investeringsko-
mitéen er, at de gode takter fortsætter i 2018, og at det 
synkrone globale opsving fortsat vil smitte positivt af på 
vores investeringer. Økonomien har det godt, og det ska-
ber grobund for yderligere kursstigninger, selv om man 
ikke skal falde panikramt på halen, hvis der kommer en 
korrektion eller to. Det vil være forventeligt efter så lang 
en periode med optur, men investeringskomitéen har is i 
maven og ser sig via sin nøje risikostyring i stand til at 
navigere i markedet – uanset hvilken retning det bevæ-
ger sig i.

Små rentehop i vente
Helt som ventet sluttede Janet Yellen sin tid som ameri-
kansk centralbankchef af med at sætte den toneangivende 
rente et hak i vejret med et kvart procentpoint. Det har 
ligget i kortene hele efteråret, at det ville ske. Det er også 
forventet, at hendes afløser Jerome Powell vil fortsætte 
den linje i året, der kommer. Ikke med hurtige og kraftige 
rentestigninger, men med små og gradvise i respekt for,  
at man ikke må sætte opsvinget over styr, men i stedet  
forlænge det mest muligt.

Helt samme scenarie gælder ikke i Europa, hvor renten 
forventeligt forbliver lav en rum tid endnu. Det skyldes, at 
USA tændte og slukkede for seddelpressen, før ECB gjorde 
det samme i Frankfurt. På valutasiden har dollaren ikke 
udviklet sig som forventet. Mange – inklusive Formuepleje 
– havde set en yderligere dollarstigning, men den ameri-
kanske valuta har i et stykke tid ligget i lejet lige under 
6,30 kroner. Efter Formueplejes opfattelse er der stadig 
størst mulighed for, at dollaren bevæger sig op efter dette 
års fald, men med opturen i Europa bliver det næppe i den 
stil, vi forventede ved indgangen til 2017.

På tærsklen til 2018
Året, vi står på nippet til at træde ind i, bliver et spæn-
dende år: Der er ved at komme skred i brexit-forhand-
lingerne, der ellers har stået i stampe i store dele af 
2017. Muligheden foreligger for, at det bliver nødvendigt 
at forlænge forhandlingerne, men EU og Storbritannien 
har her i slutningen af året pludseligt nærmet sig hinan-
den i et hidtil uset tempo.

Den sidste fjerdedel af 2017 har også budt på en por-
tion politisk uro i Tyskland, hvor et mudret valgresultat 
med store klø til de regeringsbærende partier CDU og 
SPD har gjort det næsten umuligt for Angela Merkel at 
danne en ny regering. Viser den regeringskrise at udvikle 
sig yderligere ind i 2018, kan det skabe noget uro i de  
finansielle markeder.

Ellers bliver der opmærksomhed omkring et par store 
valg i 2018: Det amerikanske midtvejsvalg til november 
naturligvis, men også Italiens parlamentsvalg til foråret 
vil tiltrække sig opmærksomhed, og så søger Ruslands 
præsident Vladimir Putin genvalg den 18. marts, hvilket 
må forventes at sortere under formaliteterne.

Imens er der blot at håbe på, at det eksisterende  
opsving fortsætter sine fine takter. Der er nogle geopoli-
tiske spændinger, der kan drille lidt, men det plejer de  
finansielle markeder at ryste nogenlunde hurtigt af sig, 
når de opstår. Og så er der en risikofaktor i form af sti-
gende gæld i flere af verdens toneangivende lande som 
for eksempel USA og Kina. De forventeligt stigende ren-
ter vil kunne skabe nogle problemer, hvis man ikke kan 
håndtere gælden herefter. Omvendt skal man huske, at 
stigende renter jo kommer på grund af et opsving båret 
af vækst, uanset om man kigger til USA, Europa eller 
Emerging Markets. Det er det, der skaber forudsætnin-
gerne for endnu et afkastmæssigt godt år for Formue-
plejes investorer. 
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Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje 

Er du kunde hos Formuepleje, så har du sikkert fået  
forklaret af en rådgiver, at Formueplejes store blandede 
porteføljer i form af Formuepleje Optimum, Pareto, Safe, 
Epikur og Penta hviler på et nobelprisbelønnet inves-
teringskoncept, der i sin rene form indebærer en porte-
følje af cirka en tredjedel aktier og cirka to tredjedele  
obligationer. 

Afkast- og risikoegenskaberne forstærkes gennem 
moderat gearing i forskellig grad, og risikoen styres foku-
seret. Resultatet er robuste investeringsfonde, der er i 
stand til at levere højt risikojusteret afkast på langt sigt 
til investorerne. 

Successen taler for sig selv: Formuepleje Safe har, over 
de snart 30 år fonden har eksisteret, leveret et årligt gen-
nemsnitligt afkast på knap 13 procent. Selvom historiske 
afkast ikke er garanti for fremtidige afkast, så er næsten 
30 års performance med et så højt gennemsnit et uom-
tvisteligt bevis for, at Formueplejes investeringskoncept 
belønner de langsigtede investorer med et ganske attrak-
tivt afkast.

Hvis det er forklaring nok på vores koncept, så  
behøver du ikke læse mere. Men dem, der gerne vil lidt  
dybere ned og se på nogle af detaljerne i maskinrummet 
under Formueplejes på overfladen enkle investerings-
koncept, kan trygt læse videre.

Gælder for alle de blandede fonde
Formueplejes risikoanalytiker, Ph.D. Jesper Bo Pedersen, 
har testet Formuepleje Pentas afkast- og risikoegenska-
ber over en periode på 20 år – fra 1997 til 2017 – og han 
har simuleret det forventede afkast fem år frem. Da For-
muepleje Optimum, Pareto, Safe, og Epikur i sin grund-
form ”bare” er lavere gearede kopier af Penta, så gælder 
resultaterne af denne analyse også for dem. I Optimum 
er gearingen 0, i Pareto cirka 1, i Safe cirka 2 og i Epikur 
cirka 3. Penta er valgt som analysegrundlag, fordi det er 
den fond, der har den højeste gearing, og dermed giver 
de mest markante resultater. 

Når du som investor i dag køber et investeringsbevis i 
Penta til aktuelt cirka kurs 190, så låner Penta knap fire 
gange så meget, det vil sige cirka 760 kroner, i banken. 
De i alt 190 + 760 = 950 kroner investeres i en portefølje 
af aktier og obligationer i et forhold, hvor cirka en tredje-
del er aktier og resten obligationer. Det er denne grad af 
gearing og investering, der ligger til grund for konceptet.

Testperiode med mange udfordringer
Testperioden på 20 år er valgt, fordi vi i netop i den  
periode har haft mange forskellige kriser, som dermed 
skaber et godt fundament for at vurdere konceptets  
fortidige og fremtidige styrke.

 

Formuepleje har, siden Formuepleje Safe blev stiftet den 1. maj 1988, udviklet og forfinet sit 
eget helt særlige og robuste investeringskoncept frem til et niveau, der ikke findes  
magen til i Danmark. Formueplejes risikoanalytiker Jesper Bo Pedersen har med  

udgangspunkt i Formuepleje Penta gennemført en omfattende test og analyse af Formueplejes 
investeringskoncept. Konklusionen er klar: Ved langsigtet investering leverer konceptet lavere 

risiko og højere afkast end andre sammenlignelige investeringer.

BAGOM 

Formueplejes unikke  
investeringskoncept
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I 2001-2002 havde vi en IT-boble. Vi har i perioden  
haft både markante rentefald og -stigninger. Vi har siden 
2001 haft en global krig mod terror, vi har oplevet en  
global finanskrise udløst af en låneboble på det ameri-
kanske boligmarked, vi har haft recessioner og aktuelt 
oplever vi et synkront globalt opsving. Inflation og vækst 
har i perioden skiftet ganske markant. Alt i alt giver det 
et stærkt grundlag for at vurdere investeringskonceptets 
styrke og dermed vurdere Formueplejes evne til fortsat 
at kunne levere et højt risikojusteret afkast til sine mere 
end 11.000 investorer.

Om testen
Man kunne godt have lavet en historisk sammenligning 
baseret på det faktiske opnåede afkast i Penta, men dette 
ville ikke give et korrekt billede, da Formuepleje i 2009 
gik væk fra at optage lån i andre valutaer end i danske 
kroner og euro. Testen tager derfor udgangspunkt i den 
fokuserede risikostyring, som har været virkeligheden 
for alle Formueplejes investeringsløsninger siden 2009, 
og som også vil være det fremover, og dermed skabes en 
syntetisk – men realistisk – Penta.

For at kunne regne på afkast- og risikoegenskaber 
over så lang en periode som 20 år, er det nødvendigt at 
lave nogle enkle rammer, som er beskrevet i faktaboksen 

på side 29. Rammerne har to formål: Det ene er, at det 
skal ligne virkeligheden så meget som muligt. Det andet 
er, at det skal være muligt at køre titusindvis af mulige 
afkastsimulationer for at kunne teste grundigt.

I nedenstående graf sammenlignes denne syntetiske 
– men realistiske – Penta med en bred global aktieporte-
følje over 20 år. 

Penta leverer høj Sharpe Ratio
Det samlede årlige gennemsnitlige afkast over de 20 år 
er 11,3 procent. Standardafvigelsen, der fortæller, hvor 
meget afkastet har svinget undervejs, er 19,7 procent.  
Investeringsteknisk kan man herefter beregne, hvor  

Jesper Bo Pedersen er cand.oecon fra 
Aarhus Universitet og har efterfølgende 
forsket i risiko ved ekstreme udsving på de 
finansielle markeder. Han bestod sin 
erhvervs-Ph.D. med topkarakter fra Aarhus 
Universitet. Med denne artikel viser han, 
hvorfor han er den bedste mand til jobbet 
som Formueplejes risikoanalytiker.
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meget afkast, investor får for den risiko, som han eller 
hun har taget. Det kaldes Sharpe Ratio, og den er for 
Penta 0,44. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre er det  
for investor. 

En tilsvarende investering i en bred global aktieporte-
følje har i samme periode en Sharpe Ratio på 0,27. 

Med andre ord har Penta leveret et markant højere  
risikojusteret afkast end en bred global aktieportefølje. 
Men hvad skyldes det?

Hvor kommer merafkastet fra?
Inden for økonomisk teori gælder det populært sagt, at 
intet kommer ud af intet – bortset fra lommeuld. Det  
betyder, at hvis Penta kan levere markant merafkast over 
så lang en periode i forhold til en bred global aktieporte-
følje, så sker betalingen for det højere langsigtede afkast 
ved at tage en højere risiko. Sådan er teorien, og sådan er 
virkeligheden også.

Den korte, overfladiske forklaring på Pentas mer-
afkast er, at analysen klart viser, at prisen er, at investor 

skal acceptere en lidt højere risiko i form af større ud-
sving i afkastet på korte investeringshorisonter for at få 
belønningen i form af et højere afkast på længere inve-
steringshorisonter.

Formuepleje anbefaler en investeringshorisont på 
mindst fem år for Penta. Det gør vi af den grund, at Penta 
er en langsigtet investering med en risiko, der bedst kan 
sammenlignes med en tilsvarende langsigtet investering 
i en bred global aktieportefølje.

Spredningsgevinst
Men går vi et spadestik dybere, så skyldes den højere  
risiko på kort sigt (altså op til cirka et år) og den lavere 
risiko på langt sigt (altså mere end et år) det faktum, at 
Penta investerer for lånte midler i en blandet portefølje 
med både obligationer og aktier. 

Dermed opnås en langsigtet spredningsgevinst, idet 
obligationer og aktier ikke altid svinger i takt. Den mang-
lende takt betyder, at enten aktierne eller obligationerne 
i visse perioder kan trække afkastet i hver sin retning. 
Det giver et mere stabilt langsigtet afkast. 

Den højere kortsigtede risiko skyldes en kombination 
af gearingen i fonden og den konkrete vægt af aktiver  
i porteføljen, det vil sige forholdet mellem aktier og  
obligationer. 

I grafen nedenfor fremgår det netop, at aktier og obli-
gationer ikke svinger i takt. I 2002, 2008, 2011 og 2015 
er negative eller lave aktieafkast blevet ledsaget af rela-
tivt høje afkast på obligationer. Modsat har obligations-
afkastene i 1999, 2006 og 2013 været lave, mens akti-
erne har leveret højere afkast. Denne spredningsgevinst 
er simpelthen den kilde, som Penta på langt sigt henter 
sit merafkast fra. 

Flere slags renteafkast
Her er det vigtigt at vide, at Formueplejes såkaldte rente-
motor, der investerer i realkreditobligationer for lånte 
penge – foruden at skabe afkast på rentebevægelserne – 
også skaber afkast ved at låne til en lav (negativ) rente og 
investere til en højere og positiv rente. Renteafkastet i 
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Penta kommer altså både fra udsvingene i renten og fra 
den ”låne-investering”, som er en af Formueplejes spids-
kompetencer, og som i sin reneste form kan investeres i 
gennem Formuepleje Fokus.

Hvad viser testen?
Risikoanalytiker Jesper Bo Pedersen har kørt de mange  
historiske afkasttal gennem sine avancerede statistiske 
værktøjer, og ud på den anden side kommer fire søjlegrafer, 
der i intervaller fordeler det realiserede afkast omkring nul.

Analysen består i at se på såkaldte rullende afkastfor-
delinger. Det vil sige, at man tager nogle givne perioder 
på 1, 12, 36 og 60 måneder. Derefter beregnes det afkast, 
som disse sammenhængende perioder har leveret, når 
de måned for måned rykkes frem gennem alle 20 år.

Resultatet er som tidligere beskrevet, at kigger vi på 
en investeringshorisont på 1 måned, så ligger der ude til 
venstre nogle markante negative månedsafkast på mere 
end minus 15 procent. Der ligger også nogle høje posi-
tive månedsafkast ude til højre. Spredningen på Pentas 
afkast er altså større og bredere end for en bred global 
aktieportefølje. Dermed er risikoen større.

Men prøv at se på grafen med 60 måneders rullende 
afkast. Altså, hvad en investor har fået i afkast over fem 
sammenhængende år inden for de seneste 20 år. Kigger 
vi på den venstre side – altså ved de negative afkast  

– så er Penta en smule bedre. Men det er den anden side, 
der er interessant for den langsigtede investor. Her er 
der markant flere og meget større afkast end for den 
brede globale aktieportefølje.

KONKLUSION: 
En investering i Penta over 5 år inden for de 
seneste 20 år har leveret en lavere risiko og et 
markant større afkast end andre sammenlig-
nelige investeringer.

Fremtiden
Jesper Bo Pedersen har også forsøgt at se ind i fremtiden. 
Det er naturligvis behæftet med usikkerhed, og det er 
selvsagt nødvendigt at opstille nogle forudsætninger.  
Udgangspunktet er det centrale rådgivningsværktøj,  
Formueanalysen, som Formueplejes rådgivere anvender i 
deres rådgivning af større kunder.

I Formueanalysen har Formueplejes erfarne investe-
ringskomité fastsat nogle præcise forventninger til det 
femårige afkast for en lang række af aktivklasser, herun-
der især obligations- og aktieafkastet. 

Rullende afkastfordelinger 1997-2017

FORMUE // 1. kvartal 2018 27

>>



INVESTERINGSKONCEPT

Investeringskomitéens arbejde
Forventningerne er et resultat af det omhyggelige og 
vedholdende arbejde med at drøfte og definere de for-
skellige afkast- og risikoscenarier, som komitéen forven-
ter vil præge udviklingen på de globale finansmarkeder 
på kort, langt og meget langt sigt. Sammenvægtningen af 
disse forventninger resulterer i konkrete afkastforvent-
ninger, der opdateres i Formueanalysen. 
De aktuelle forventninger til det akkumulerede aktieaf-
kast over de kommende fem år er 56 procent inklusiv det 
forventede merafkast fra Formueplejes egen globale  
aktieportefølje, mens det forventede akkumulerede obli-
gationsafkast er 15 procent over fem år. 

Det fremtidige forventede afkast indeholder også en 
forventning til, at investeringskomitéen på langt sigt kan 
bidrage med ekstra afkast for deres dynamiske aktivallo-
kering, det vil sige investeringskomitéens beslutninger 
om at justere vægten mellem obligationer og aktier i  
de blandede porteføljer. Formålet med den dynamiske 
aktivallokering er primært yderligere at begrænse tabs-
risikoen. 

Højt renteafkast i et lavrentemiljø
Det er naturligt at stille spørgsmålstegn ved, om det for-
ventede femårige obligationsafkast virkelig kan blive så 
højt, når renten er så lav. At Formuepleje har så relativt 
store forventninger til obligationsafkastet skyldes flere 
faktorer. 

For det første kommer en del af afkastet fra at låne til 
lave (negative) renter og investere til lidt højere positive 
renter. For det andet forvaltes obligationsporteføljen  
meget aktivt med det formål at skabe et merafkast ved at 
vælge de rigtige obligationer på de rigtige tidspunkter. 

Evnen til at levere afkast dokumenteres klarest ved at 
konstatere, at Formuepleje Fokus, der er Formueplejes 
rene gearede obligationsportefølje, i år har leveret et  
afkast på over 7 procent – og det er vel at mærke i endnu 
et år med meget lave renter. Set over de seneste fem år 
har Fokus leveret i alt cirka 35 procent i samlet afkast  
– i en periode med lave renter.

De samlede afkastforventninger lægges også til grund 
for de femårige afkastmål, som Formuepleje har for det 
forventede afkast på de blandede fonde:

*  Opgjort den 12/12-2017. Kilde: Formuepleje. Historiske afkast er ingen  
garanti for fremtidige afkast. 

Fond Femårigt afkastmål  
i procent 

Leveret afkast i procent 
de seneste 5 år*

Optimum 25 28,1%

Pareto 50 48,5%

Safe 70 76,0%

Epikur 85 112,2%

Penta 100 143,1%

Forventede afkastfordelinger for de næste 5 år 
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Konklusion
Simuleringen af 10.000 mulige afkaststier over de kom-
mende fem år giver ikke et overraskende resultat, når der 
henses til resultatet af analysen over de seneste 20 år.

Fremtiden viser en pænere, men ellers en tilsvarende 
tendens, idet Penta på korte investeringshorisonter på 
cirka et år har flere perioder med negative afkast end en 
bred global aktieportefølje, mens Penta over tre og fem 
år har færre perioder med negative afkast og flere perio-
der med positive afkast end en bred global aktieporte-
følje. Forventningerne til det fremtidige femårsafkast er 
altså konsistent med det leverede tyveårs afkast.

Hent mere analyse
For de investorer, der vil dykke endnu længere ned i alle 
de drejelige dele i maskinrummet hos Formuepleje, har 
Jesper Bo Pedersen skrevet et omfattende analytisk inve-
steringsnotat. 

Notatet kan hentes på vores hjemmeside under det 
menupunkt, der hedder ”Videnscenter.” Der ligger i top-
pen af siden et link til notatet. Du kan også kontakte  
Formuepleje telefonisk eller pr. mail og få det tilsendt  
pr. mail. 

Testversionen af Penta består af 3 elementer:

•  117 procent globale aktier.

•  350 procent realkreditobligationer med en varighed/ 
kursfølsomhed på 2,5 år

•  13 procent i et særligt såkaldt alfa-produkt, som leve-
rer tre gange det merafkast, som Formueplejes kon-
krete globale aktieportefølje leverer til de blandede 
fonde som følge af den omhyggelige aktieudvælgelse 
foretaget af AllianceBernstein.

Finansieringen er konstrueret med en rente, der  
svarer til Cibor 3 måneder + 0,3 procentpoint, hvilket  
repræsenterer Formueplejes normale låneomkostning.
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VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER

FOR ANDET ÅR I TRÆK: 
Formueplejes kreditteam udmanøvrerer 

konkurrenterne markant

Præcis som i 2016 har Formueplejes team for virksomhedsobligationer i 2017 haft et  
strålende år og klaret sig markant bedre end konkurrenterne. ”Vores forudsigelser fra  
begyndelsen af året har holdt stik hele vejen igennem,” siger Klaus Blaabjerg, direktør  
for Absalon Corporate Credit. 

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

For andet år i træk kan Formueplejes kreditteam, der investerer 
i virksomhedsobligationer, juble over et fremragende år,  
hvor man igen har formået at distancere konkurrenterne med 
længder.

Absalon Corporate Credit, som er kreditteamets officielle 
navn, har igen formået at være klart bedst i sin aktivklasse – og 
faktisk uden at nogen andre har kunnet puste dem i nakken, 
hvad angår præstationen målt på afkast.

I Danmark ligger Absalon Corporate Credit 3,5 procentpoint 
foran nummer to på listen, mens man i Tyskland er cirka 1,5 
procentpoint foran nærmeste konkurrent. Tallene er trukket 
den 5. december og vidner om, at det har været et exceptionelt 
godt år for kreditteamet i Formuepleje:

”Der er virkelig langt ned til de andre, og der er tale om en 
markant outperformance. Vi er klart nummer 1 i Danmark, 
Tyskland og Italien. Det er især imponerende i Tyskland, hvor 
førstepladsen er kommet i hus mod over 330 konkurrenter. I 
Danmark er det ud af cirka 20 og foran aktører som Jyske Bank, 
Danske Bank, Sparinvest og Bankinvest,” forklarer Klaus  
Blaabjerg, chef for Absalon Corporate Credit.

Næsten usandsynligt at føre to år i træk
Han er ikke sen til at kalde resultaterne for en virkelig god præ-
station. Ikke mindst glæder det ham, at man kan formå at følge 
op på det flotte 2016, hvor man også sluttede helt i top.

”Statistisk set er det nærmest usandsynligt, men når det sker to i 
år i træk, kan man i hvert fald sige, at der ikke er tale om held læn-
gere,” lyder det fra Klaus Blaabjerg, der har flere gode forklaringer 
på, hvorfor man har ramt markedet helt rigtigt igen i 2017.

Hovedårsagen er, at de antagelser, vi havde ved indgangen til 
2017 er blevet til virkelighed. Det er så blevet omsat til et afkast 
på over 10 procent – noget som ingen andre altså har været i 
nærheden af.

”Vi har ramt plet i vores forudsigelser. De ting, vi mente, ville 
udspille sig i 2017 er sket. Vi har haft en klar overvægt af virk-
somhedsobligationer i Europa og Emerging Markets og en mas-
siv undervægt i USA, og vi har haft vores risiko i crossover- 
kreditter (BB- og BBB-ratede obligationer, red.) med lang løbe-
tid. BB- og BBB-obligationerne repræsenterer den højeste  
kreditværdighed inden for high yield. Vores høje afkast er sam-
tidig skabt uden investeringer i CCC-ratede obligationer, som 
har den højeste konkursrisiko,” forklarer Klaus Blaabjerg om 
den tilgang, man har haft til markedet.

United States of Disruption 
Undervægten i USA forklarer han med, at amerikanerne er et 
par år længere fremme i måden, hvorpå man driver virksomhed. 
Amerikanske selskaber er mere fokuserede på at skabe værdi til 
aktionærerne end deres kollegaer fra Europa og Emerging  
Markets, som alt andet lige vægter kreditkvalitet højere.  
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Desuden er mange af de amerikanske high yield-selskaber 
udsat for massiv disruption i disse år. Det gør sig særligt 
gældende for detailsektoren i USA. Faktisk regner vi med, 
at den næste bølge af konkurser kommer fra USA, hvorfor 
vi har en stor undervægt af USA i vores globale high yield-
portefølje. I stedet tyer Klaus Blaabjerg og hans team til 
Europa og Emerging Markets.

”Vi har lånt penge til en lang række selskaber i Europa 
og Emerging Markets ud fra en teori om, at deres langsig-
tede lånerente har været for høj. Det har vist sig at holde, 
og en normalisering af de lange lånerenter for disse  
selskaber er sket hurtigere, end vi forventede,” siger han 
og peger på selskaber som den brasilianske kemivirk-
somhed Braskem og italienske Leonardo Finmeccanica, 
der blandt andet sælger helikoptere, der har givet pote i 
løbet af 2017. Afkast på begge obligationer ligger på over 
24 procent siden årsskiftet.

2018 står i Emerging Markets’ tegn
Han mener dog ikke, at der i 2018 vil være lige så meget 
at hente på den konto som i år, men der vil stadig være 
massiv overvægt af high yield-investeringer i Emerging 
Markets frem for USA.

”Særligt inden for energi og industri i Emerging Mar-
kets ser vi mulighed for at outperforme markedet. Mange 
selskaber i Emerging Markets trives godt med den glo-
bale højkonjunktur, som vi har nu, og de er ikke nær så 
disruptede som de amerikanske selskaber i detailsekto-
ren og dele af health care og tele er,” forklarer Klaus  
Blaabjerg, der for det kommende år forventer, at det  
globale opsving fortsætter sine nuværende takter.

Det er forventeligt, at renten vil blive skruet en kende 
i vejret, men det sker på ryggen af en væksthistorie.

”I 2018 vil høj vækst efter vores vurdering trumfe  
stigende renter, og indtjeningen i selskaberne vil holde 
antallet af konkurser på et lavt niveau. Dermed har vi  
udsigt til et afkast svarende til kuponrenten, hvilket vil 
sige i størrelsesordenen 4-6 procent,” lyder prognosen 
for 2018 fra Klaus Blaabjerg.

Der findes naturligvis risici, når man forsøger at forud-
sige fremtiden, og for Klaus Blaabjerg er der særligt to 
risikofaktorer, der er påfaldende.

”Gælden i Kina er den ene. Kan man finde en måde at 
lave en blød opbremsning på?” funderer Klaus Blaabjerg 
uden at have et svar parat på det, for det har ingen.

”Stigende inflation er den anden risikofaktor. Nu er vi 
8-10 år efter finanskrisen og har haft nogle år med høj-
konjunktur. Så kunne man godt fristes til at tro, at nu  
begynder inflationen at røre på sig. Det vil være en streg 
i regningen og trække obligationsrenterne op i forhold 
til, hvad vi og markedet forventer. Jeg siger ikke, at det 
sker, men sker det, vil det ramme obligationer, aktier og 
virksomhedsobligationer,” siger Klaus Blaabjerg, der 

uanset hvad fortsat vil være på jagt efter de bedste high 
yield-investeringer.

Ikke plads til C-ratinger
Og de skal opfylde nogle glasklare betingelser for at blive 
effektueret af kreditteamet. Blandt andet er alt med  
C-ratinger nix pille-territorium.

”B- er de lavest ratede virksomhedsobligationer, vi  
investerer i. Derudover kigger vi på nettogælden i selska-
berne i forhold til henholdsvis indtjening og egenkapital, 
når vi udvælger selskaberne. Vi kigger både på niveauet 
af de pågældende nøgletal, men i mindst lige så høj grad 
kigger vi på ændringerne og fremtidsudsigterne.  
Ændringerne er ultravigtige, fordi det er lige så vigtigt, at 
selskabet er på vej i den rigtige retning,” forklarer Klaus 
Blaabjerg, der også konstaterer, at indtjening og egen-
kapital står over rating.

”De er vigtigere end ratingen, fordi den af og til tager 
ting med, som vi ikke tillægger stor værdi.”

Og det er sådan cirka opskriften på en succes, der nu 
to år i træk har formået at distancere konkurrenterne 
med flere længder. 

TOP 5 – Tyskland (334 fonde i alt – opgjort 6. december)

1. Absalon Global High Yield Institutional 11,08 procent

2. Absalon Global High Yield Retail 10,22 procent

3. Robeco Q1 Dynamic High Yield IH 9,58 procent

4. Robeco Q1 Dynamic High Yield EH 9,09 procent

5. Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HBI 7,83 procent

TOP 5 – Danmark (21 fonde i alt – opgjort 6. december)

1. Absalon Invest Global High Yield 10,63 procent

2. Jyske Invest High Yield Corporate Bonds Acc CL 7,12 procent

3. Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL 6,36 procent

4. Sparinvest High Yield Value Bonds 6,00 procent

5. LI Obligationer Globale High Yield Akk KL 5,87 procent

Kilde: Morningstar

ÅRETS KURSUDVIKLING FOR 2 OBLIGATIONER 
I ABSALON INVEST GLOBAL HIGH YIELD 
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Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje 

Starbucks er en stor og stærk kæde af moderne caféer målrettet det moderne  
menneske på farten. Markedet er i vækst med både USA og Kina som trækheste.

Næsten alle voksne mennesker har et morgenritual, hvor 
kaffe har en central rolle. Det er netop den langsigtede 
styrke for den velkendte kæde af caféer, Starbucks.

Med over 27.000 cafeer i byer over hele verden kender 
alle Starbucks og det grønne logo af en kvinde. Faktisk er 
logoet en sirene – en slags superhavfrue med to haler.  
Sirenen lokker kunderne ind i Starbucks, hvor den afhæn-
gighedsskabende koffein fra kaffebønnerne sælges sam-
men med kager, kiks, te, sandwich, juice og meget andet. 
Det giver en stabil pengemaskine på det lange sigt på et 
marked, der ikke er særligt følsomt over for konjunktu-
rerne – vi skal jo (næsten) alle have vores daglige kaffe.

Starbucks er en morgenbutik. Halvdelen af dagens  
omsætning sker inden kl. 11. Det er en udfordring for  
kæden, da der ofte er lang kø om morgenen. Det problem 
har de tacklet ved at introducere en app, hvor de faste 
kunder kan bestille og betale deres kaffe nogle minutter i 
for vejen, og så lige svinge forbi deres faste café, springe 

køen over og hente kaffen og morgenbollen ved udleve-
ringsskranken. Denne mulighed har øget salget og skabt 
endnu flere loyale kunder.

Kina fører an i væksten
Markedet i USA og Europa er stort set mættet, det er i 
Asien og især Kina, at væksten skal hentes de kommende 
år. Selvom Kina og Asien traditionelt er te-drikkende, så 
vinder de vestlige vaner med kaffe mere og mere frem, 
idet Starbucks har over 7.000 caféer i verdensdelen.

Ledelsen i Starbucks er meget fokuseret på at investere 
der, hvor afkastet er højest. 

Senior Research Analyst, Per la Cour fra Formueplejes 
eksterne investeringsrådgiver, AllianceBernstein, siger: 

”Ledelsen er meget optaget af at optimere kapitalen og 
investeringerne bedst muligt til gavn for aktionærernes 
langsigtede afkast. Det betyder, at der aktuelt investeres  
i Kina og Asien, mens der i højere grad optimeres og  

AKTIEPORTRÆT

Den uundværlige   
morgenkaffe

Per la Cour 
Senior Research Analyst, AllianceBernstein
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trimmes i USA og Europa. Denne kombination betyder, at  
Starbucks er en velsmurt pengemaskine, der leverer god 
indtjeningsvækst på mellem 12 til 15 procent. Selskabet 
sender desuden penge tilbage til aktionærerne i form af 
udbytter og aktietilbagekøb.”

Optimeringen i Europa og USA går ud på dels selv at 
drive caféer, og at andre driver caféer som franchise.  
Forskellen er, at deres egne caféer bidrager til en større 
indtjening end franchise-caféerne, men den investerede 
kapital i disse to dele er meget forskellig. Ved franchise er 
investeringerne og de løbende udgifter meget lave. Til 
gengæld modtages en royalty, dermed opnås et højt afkast 
på den investerede kapital. I egne caféer er bidraget til 
indtjeningen højere, men det er den investerede kapital og 
de faste omkostninger også, så derfor er afkastet på den 
investerede kapital lavere her end for franchise-caféerne.

”Starbucks regner hele tiden på, hvordan det rigtige 
mix af egne caféer og franchise-caféer passer til de pågæl-
dende lande og regioner. Hvis den kapital, de har investe-
ret et sted, bedre kan forrentes et andet sted, så udnytter 
de altid de mest attraktive steder først,” siger Per la Cour.

Risici
At drive mere end 27.000 fødevarebutikker over hele 
verden er ikke risikofrit. Det er oplagt, at en fødevare-
skandale som den, der for nyligt ramte den store ameri-
kanske kæde med mexicansk mad, Chipotle, kan føre til 
alvorlige konsekvenser for image og omsætning, idet der 
blev fundet colibakterier i maden.

Men fordelen for Starbucks er, at de serverer skoldhede 
kaffedrikke, hvor bakterierne ikke kan leve. Mælken  
kan være sur, men selvom den så smager dårligt, så er  
det næppe sundhedsskadeligt i samme grad som friske  

colibakterier. Det er klart, at denne risiko i højere grad 
gælder for deres kager, kiks og sandwich, og det vil altid 
være en risiko.

At drive en café med god kaffe er ikke svært. Starbucks 
er udsat for konkurrence fra mange andre caféer, men 
markedet vokser, så der er plads til flere. Det er også 
svært at sælge kaffe over internettet. Kaffe skal være frisk 
og varm, så en fysisk butik er nødvendig. Og via deres  
succesfulde app, kan de fastholde de kunder, der ønsker 
hurtig og nem adgang til deres daglige morgenkaffe.

Ude i periferien af risici er der omdømmetab som følge 
af manglende bæredygtighed og indkøb af kaffe hos fat-
tige bønder i tredjeverdenslande. Den risiko er Starbucks 
meget opmærksom på, og de arbejder struktureret med  
at udvælge og indkøbe kaffe på rimelige vilkår. 

Den sidste risiko er råvarepriserne. Kaffebønner svin-
ger i pris, men da kun en lille del af forbrugerprisen ud-
gøres af råvaren, kaffe, vil en prisstigning på for eksempel  
10 procent på råvaremarkedet kun slå marginalt igennem 
på forbrugerprisen.

”Starbucks er en attraktiv aktie og et selskab, vi rigtigt 
godt kan lide. Det er veldrevet, og det opererer på et mar-
ked i strukturel vækst. Ledelsen er dygtig og meget foku-
seret på at belønne aktionærerne, så det er en af de aktier, 
vi på langt sigt har stabile og solide afkastforventninger 
til,” siger Per la Cour. 
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SVAR: Dit spørgsmål har givet anledning 
til, at vi har genovervejet definitionen af to af 
disse begreber. Vi har en rentemotor, som i 
sin rene form udgøres af Formuepleje Fokus, 
hvor vi låner penge og investerer dem i real-
kreditobligationer og dermed høster en del 
af afkastet via forskellen på låne- og investe-
ringsrenten. Her er gearing cirka 4.

Men vi har ikke på helt samme måde en 
egentlig kreditmotor og en aktiemotor, idet 
vi ikke gearer investeringerne i kredit-  
og virksomhedsobligationer. Så det er ikke 

retvisende at kalde det afkast, vi leverer fra 
kreditobligationer og aktier, for et afkast, 
der kommer fra en motor. 

Vi har derfor strammet definitionerne 
op, og vil fremover kalde det for rentemo-
tor, kreditafkast og aktieafkast. 

Kundechef 
Helle Snedker 

BREVKASSE

Formuepleje svarer gerne på investorernes spørgsmål. Har du et spørgsmål, som du ønsker at stille  
til Formuepleje, er du velkommen til at maile det til brevkasse@formuepleje.dk. Spørgsmål til næste  
FORMUE-magasin skal være redaktionen i hænde senest den 5.3.2018.

SPØRG FORMUEPLEJE

Jeg vil gerne omlægge nogle af mine 
investeringsbeviser fra nogle af jeres 
konkurrenter til jeres fonde. Men 
mine investeringsbeviser giver  
udbytte, så bør jeg sælge disse før  
eller efter, udbyttet er udbetalt?  
K.T., Herfølge

SVAR: Har du dine investeringer i et 
selskab eller i en pensionsordning, har 
det ingen investerings- eller skattemæs-
sig betydning. Men har du investeret for 
frie midler, skal du være opmærksom 
på, at du måske skal betale skat af din 
realiserede gevinst. Om du sælger før 
eller efter, udbyttet er udbetalt, har iso-
leret set ingen betydning – bortset fra, 
at kurtagen kan være en smule mindre, 
hvis du sælger efter udbyttet. Rent  
teknisk så falder den indre værdi af  
investeringsbeviset med værdien af  
udbytte før skat. Vi anbefaler dig at søge 
skatterådgivning, inden du omlægger 
din portefølje investeret i frie midler.

Senior 
formuerådgiver 
Mette Holmgaard  

På Formueplejedagene fortalte I om jeres forventninger til afkastet over de kom-
mende 5 år for ”rentemotoren”, ”kreditmotoren” og ”aktiemotoren”. Hvad ligger der  
i disse begreber? S.B., Helsingør

At sælge før eller  
efter udbytte?

Formueplejes motorer 
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SVAR: Ja, det er bestemt planen. Den første 
fond er som bekendt en fond, der investerer i 
danske boligejendomme over en periode på 
op til 15 år og med et tiårigt forventet  
afkast på 7,6 procent årligt. 

Vi kan mærke en pæn efterspørgsel fra 
vores kunder, så vi forventer at lancere nye 
fonde i 2018, og det kan både være inden for 
bolig- og erhvervsejendomme. 

Følg med på vores hjemmeside og tilmeld 
dig vores nyhedsbrev, så du kan være opda-
teret om de kommende attraktive ejendoms-
investeringer via Formuepleje.
 

Senior formuerådgiver  
Henrik Jackerott 

Flere ejendomsfonde?
I har lige lanceret en ejendomsfond.  
Kommer der flere? G.W., Grenå

I siger, at I investerer i mange  
forskellige aktier, men hvilke? 
K.P.P., Ballerup

SVAR: Formueplejes globale aktie-
portefølje består pr. 15. december 
2017 af 55 forskellige aktier. For at 
konkurrenter og andre investorer 
ikke skal kunne spejle vores porte-
følje, er der opsat en forsinkelse på 
beholdningsopgørelsen på løbende 
måned plus en måned. 

Den komplette obligations- og  
aktieportefølje er frit tilgængelig på 
vores hjemmeside. Du finder det  
under menupunktet: ”Fonde og  
Afkast”, klik her på den fond ude til 
venstre, som du ønsker at se behold-
ningerne for, og klik derefter på 
”Portefølje” foroven i undermenuen 
under navnet på fonden. I bunden af 
siden ser du et afsnit, der hedder 
”Komplette beholdninger”. 

Her kan du se alle de værdipapi-
rer, der ligger i fonden ordnet efter 
vægt ved at scrolle ned ude i højre 
side. Du er velkommen til at ringe til 
Formuepleje, hvis du har flere 
spørgsmål.

Senior  
formuerådgiver  
Henrik Iwersen   

SVAR: Loven er i skrivende stund ikke 
vedtaget, men det vi ved, er, at det fra og 
med 2019 bliver muligt at oprette en  
særlig aktiesparekonto, hvor man kan ind-
betale op til 50.000 kroner og investere i 
aktier og sandsynligvis også aktiebaserede 
investeringsbeviser. Eventuel gevinst/tab 
beskattes med en lagerskat på 17 procent. 

Det vil sige efter de samme principper, 
som vi kender fra pensionsordninger, hvor  
PAL-skatten på 15,3 procent også er en  
lagerskat, der betales medio januar af det 
foregående års værdistigning. Eventuelle 
tab kan fremføres til kommende år og 
modregnes i eventuelle fremtidige gevin-
ster. Det er skattefrit at hæve fra kontoen. 
Formuepleje vil umiddelbart anbefale,  
at investeringer i frie midler flyttes over  
på en sådan konto, da beskatningen er  
lavere, end hvad der aktuelt gælder for 
både aktieindkomstskatten og skatten af 

kapitalindkomst. Dog er der tale om en po-
tentielt relativt lille gevinst målt i kroner. 

Kontoen kan dog ikke umiddelbart  
anbefales til personer (børn), der via deres 
frikort skattefrit kan investere i kapital- 
indkomstbeskattede værdipapirer som for  
eksempel Formuepleje Safe eller Formue-
pleje LimiTTellus.

Senior  
formuerådgiver  
Anders Kristiansen

Et flertal i Folketinget har besluttet, at 
der kommer en aktiesparekonto. Hvad er 
jeres anbefaling i forbindelse med dette? 
TL., Aarhus

Hvad mener I om  
aktiesparekontoen?

Hvilke aktier 
har I?



 

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 ydelser 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.

L'Oréal er verdens største producent 
af kosmetik med hovedsæde i Paris-

forstaden Clinchy grundlagt i 1909. Virksomheden har  
fokus på hårfarve, hudpleje, solbeskyttelse, make-up,  
parfume samt aktiviteter inden for dermatologi og  
medicin. Desuden er L'Oréal en af de største patenthol-
dere indenfor nanoteknologi i USA. I 2016 omsatte virk-
somheden for 25,84 milliarder euro med 89.300 ansatte. 

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

Starbucks Corporation er en ameri-
kansk kaffekæde, som blev stiftet i  
Seattle i 1971 og har i dag 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 call-center-services,  
telekommunikationsudvikling og andre typer kommu-
nikationsservices. 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 US 
dollars med næsten 32.000 ansatte. 

Alphabet Inc. er et holdingselskab 
med over 75.600 ansatte oprettet 

af Google Inc. i 2015. Selskabet ejer flere selskaber, som 
før var ejet eller skabt af Google, inklusiv Google selv. 
Alphabet har hovedkontor i Californien, USA og havde i 
2016 en omsætning på 90,27 milliarder dollar.

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

Firmaet blev grundlagt af Bill Gates og Paul Allen tilbage 
i 1975. Microsoft udvikler og producerer computersoft-
ware såsom styresystemet Microsoft og Office-pakken 
samt forbrugerelektronik som 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. 13. december 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 117,07 0,00 kr. 0,30/0,30 1,74 Globale aktier inden for stabilt og cyklisk forbrug

Formuepleje Globale Aktier 145,21 9,20 kr. 0,30/0,30 1,64 Global aktieportefølje

Formuepleje LimiTTellus 153,89 Akkumulerende 0,30/0,30 0,85
Global aktieportefølje med mulighed for risikostyring
10% resultathonorar**

Absalon Danske Aktier 106,46 15,90 kr. 0,30/0,30 1,71 Danske aktier

Absalon EM Virksomhedsobl. 113,14 2,50 kr. 0,65/0,65 1,26 Virksomhedsobl. udstedt af selskaber inden for Emerging Markets

Absalon Global High Yield 109,31 2,80 kr. 0,50/0,50 1,16 Globale virksomhedsobl. med lavere gns. rating end Investment Grade

Absalon Obligationer 104,02 2,10 kr. 0,25/0,25 0,58 Danske obligationer og globale virksomhedsobligationer

Absalon Rusland 113,35 0,00 kr. 1,00/1,00 2,44 Aktier inden for SNG-området, dog primært russiske

Absalon PensionPlanner Stabil 162,27 Akkumulerende 0,40/0,40 2,00 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

Absalon PensionPlanner Moderat 175,56 Akkumulerende 0,40/0,40 2,01 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

Absalon PensionPlanner Balance 202,60 Akkumulerende 0,50/0,50 1,65 Balanceret portefølje med ligelig fordeling af obligationer og aktier

Absalon PensionPlanner Vækst 239,18 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 41 53 61 67 69 1 98

Markedsneutrale stategier 0 3 3 3 2 19 0

Virksomhedsobligationer 26 11 7 2 2 14 2

Globale aktier, bruttoeksponering 33 33 29 28 27 66 0

Markedseksponering i %

Obligationer og kontanter 27 99 171 267 324 0 457

Markedsneutrale stategier 0 7 8 10 12 19 0

Virksomhedsobligationer 27 24 20 0 0 14 0

Globale aktier, bruttoeksponering 35 70 89 109 129 66 0

Omkostninger

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

Løbende omkostn. af formuen*** 0,80% 1,64% 1,95% 2,17% 2,35% 1,28% 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 13. dec. 2017 122,38 134,12 154,11 178,16 195,57 110,27 124,96

High Water Mark 119,96 129,39 147,26 169,01 183,55 111,86 124,25
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Investeringer i Formueplejes forskellige fonde er  
langsigtede investeringer, hvor vi hele tiden har fokus  
på at levere et attraktivt langsigtet afkast i forhold til den 
valgte risiko. Ønsker du at følge dine investeringer tæt, 
er der rig mulighed for at gøre dette via vores  
hjemmeside.

Videnscenter
På formuepleje.dk har du i vores ”Videnscenter” mulig-
hed for at læse nyhedsartikler, markedsopdateringer 
fra Ritzau Finans, fondsbørsmeddelelser med mere.

Hent vores app
Du kan også hente vores gratis app til iPhone, som du 
finder ved at søge på Formuepleje i App Store på din 
iPhone og/eller iPad. I appen kan du se kurser på alle 
fondene, læse nyheder og se alle medarbejderne og deres 
kontaktdata. Vi har ikke en app til Android-telefoner.

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

Alt om vores fonde
Under menupunktet ”Fonde og afkast” finder du omfat-
tende information om de i alt 19 børsnoterede investe-
ringsfonde, som Formuepleje udbyder. Du kan dels på 
tværs af alle fonde sammenligne afkast, rating, omkost-
ninger, dels se alle relevante juridiske dokumenter og 
regnskaber.

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

Abonnement på magasinet
Alle investorer hos Formuepleje er automatisk abonnen-
ter på dette magasin. Er du ikke investor endnu, kan du 
godt abonnere på magasinet alligevel. Det gør du ved at 
sende dit navn og adresse til info@formuepleje.dk eller 
ved at ringe til sekretariatet på 87 46 49 00. 

Vær ajour på formuepleje.dk  
og i vores app
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FORMUEPLEJE A/S
Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C // Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup

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

RÅDGIVNING OG FORMIDLINGUDGIVER

FORMUEPLEJEFORENINGERNE
Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

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

•  SÅDAN INVESTERER VI 
Formuepleje investerer efter den klassiske porte føljeteori, 
der anviser den investering, som giver det bedste afkast i 
forhold til risikoen. Gennem mere end 29 år har vi udviklet 
og forfinet modellen, der blander obligationer og aktier i én 
investering.

•  SÅDAN RÅDGIVER VI 
Vi fortæller om, hvordan vi på individuelle møder råd giver 
med udgangs punkt i en grundig formue analyse.  
 
På disse møder kommer vi omkring hele din økonomi og kan 
rådgive dig ud fra din konkrete risikoappetit, livssituation og 
skattemiljø.

•  SÅDAN SER VI VERDEN 
Vi giver en aktuel markedsvurdering og udpeger de områder, 
hvor vi vurderer, der aktuelt er størst værdi at hente på 
markedet.

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

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

INTRODUKTION TIL FORMUEPLEJE

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

INTROMØDER

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

HELLERUP Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 12.00

AARHUS Torsdag den 22. marts 2018 kl. 16.00

HELLERUP Torsdag den 22. marts 2018 kl. 16.00

INTROMØDER FORMUEPLEJE EJENDOMME II

HELLERUP Onsdag den 31. januar 2018 kl. 08.00 + 17.00

KØGE Torsdag den 1. februar 2018 kl. 17.00

AARHUS Onsdag den 21. februar 2018 kl. 08.00

AALBORG Onsdag den 21. februar 2018 kl. 17.00

AALBORG Torsdag den 22. februar 2018 kl. 08.00

AARHUS Torsdag den 22. februar 2018 kl. 17.00

ODENSE Onsdag den 28. februar 2018 kl. 17.00

HELLERUP Onsdag den 7. marts 2018 kl. 08.00 + 17.00

SKOVLYST Torsdag den 8. marts 2018 kl. 17.00


