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Guldlok er her stadig
men aktiekorrektionen var en  

opvågning fra en fest, som ingen 
troede ville ende

Risikoartikel 
Gearing kan være lige så sikker 
som ikke-gearing, hvis det sker 

med risiko under middel
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I år er det 30 år siden, at Formuepleje etable-
rede sin første fond, Formuepleje Safe, og den 
lever i bedste velgående. Med årene har der 
været en sand knopskydning i Formueplejes 
palette af investeringsløsninger til vores kun-
der. Løsninger, som vi i Formuepleje også selv 
investerer i. 

Her i 2018 kan vi nu også byde på ejen-
domsfonde, og efter sammenlægningen med 
kapitalforvalteren Wealth Management har vi 
styrket vores platform for rådgivning til de 
største kunder. Men det handler ikke om at 
have mange produkter på hylderne. Det hand-
ler om at lave værdiskabende investeringer 
og løse vores kunders behov ud fra et værdi-
sæt, som er det samme som, da Safe kom til 
verden: Ordentlighed og gennemsigtighed.

At fejre 30 års fødselsdag, som Formue-
pleje Safe kan, er i al beskedenhed en bedrift. 
Når vi kigger i statistikkerne, så er Safe Dan-
marks ældste balancerede portefølje med den 
risikoprofil, som langt de fleste investorer har, 
nemlig middel risiko. 

At vi i Safe samtidig har kunnet levere  
næsten 13 procent i gennemsnitligt årligt  
afkast, er et resultat, vi er meget tilfredse 
med. Der har selvfølgelig været bump på  
vejen, men når man kigger tilbage, ser det 
med næsten 13 procent i gennemsnitligt  
årligt afkast alt i alt fornuftigt ud. 

En af hemmelighederne bag Safes succes 
er, at der er en stor grad af interessefælles-
skab med investorerne. Det kommer blandt 
andet til udtryk gennem et resultathonorar  

til Formuepleje, som først udløses, når vi har 
leveret et afkast, der ligger over det niveau, 
hvor vi senest fik resultathonorar. Dernæst 
har vi i Formuepleje intet handelsbord og 
dermed ingen indtægter, når der handles  
værdipapirer i Safe. Det betyder, at vi foku-
serer på, at handelsomkostningerne er så l 
ave som muligt. 

At Safe og de andre porteføljer gennem  
tiden har vokset sig store, betyder også, at vi 
taler med en vis vægt, når vi skal forhandle 
omkostninger og lånesatser med forskellige 
banker.    

Det skal også nævnes, at jeg selv, mine 
medpartnere og kolleger har investeret bety-
delige beløb i Safe og Formueplejes øvrige 
produkter. Og det er syretesten i Formuepleje. 
Vi vil kun lave værdiskabende investeringer 
for vores investorer, som vi selv ønsker at  
investere i. Det er vores måde at skabe et 
interesse fællesskab med de kunder, som vi 
værdsætter så højt, og som mere end noget 
andet er i centrum for de ting, vi foretager os. 

Kunder som ambassadører
Vi ved jo, at kunderne ikke kommer, fordi de 
får vores produkter påduttet i bankerne. 
Tværtimod. Kunderne kommer kun, fordi de 
fra andre kunder hører om, hvor meget vi 
sætter pris på dem og naturligvis for de af-
kast, vi kan fremvise. Vi er altså i usædvanligt 
omfang et tilvalg for vores kunder.

Det er derfor, vi taler om kunderne  
som vores uundværlige ambassadører, og 

kunderne har en stor andel i, at Formuepleje 
siden Safes tilblivelse har kunnet foretage den 
ene knopskydning efter den anden.

I dag er vi oppe på 19 børsnoterede inve-
steringsløsninger, men vi er stadig opmærk-
somme på fortsat at vokse sammen med  
vores kunder og deres behov. Derfor har vi i 
efteråret 2017 lanceret vores første ejen-
domsfond, der sætter en ny standard for ejen-
domsinvesteringer i Danmark ved netop at 
bygge på de værdier, Formuepleje og Formue-
pleje Safe nu har været kendt for i 30 år.  
Nemlig interessefællesskab med investorerne 
i form af et resultathonorar, og at partnere og 
ledende medarbejdere i Formuepleje selv  
investerer i den. 

Det at vokse med sine kunder stiller også 
store krav til at kunne levere ordentlig og 
grundig rådgivning, hvor kundens behov er i 
centrum. Det har altid været en kerneværdi, 
som vi nu har valgt at styrke, idet Formue-
pleje er fusioneret med kapitalforvalteren 
Wealth Management. Wealth Management 
har 12 års erfaring og ekspertkompetencer 
inden for rådgivning af meget komplekse  
kunder. Det vil alle kunder i Formuepleje  
nu få gavn af. 

I denne udgave af Magasinet kan du bl.a. 
læse om, hvordan ansvarlige og ordentlige  
investeringer går hånd i hånd med at kunne 
opnå et godt afkast. Selvfølgelig sætter vi også 
fokus på, hvordan vi mener, vi er i stand til at 
kunne levere et godt afkast i resten af 2018. 
Et år hvor verdensøkonomien og virksom-
hederne sjældent har haft det bedre, men 
også et år, hvor centralbankerne verden over 
begynder at stramme pengepolitikken.     

 
God læselyst. 

 

LEDER

Et godt fundament  
efter 30 år

Søren S. Astrup, 
direktør, Formueplejeforeningerne
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NYHEDER 

1  3 måder at berige børn og  
børnebørn på
At give børn og børnebørn et trygt 
økonomisk fundament er et ønske i 
mange familier. Senior formueråd-
giver Gitte Brøgger Led gennemgår  
i artiklen de måder, hvorpå man 
nemt kan starte med at spare op til 
sine børn.

2  Formuepleje og Wealth  
Management fusionerer
Med ambitionen om at kunne tilbyde 
vores kunder Danmarks bedste  
rådgivning og kapitalforvaltning er 
Formuepleje og Wealth Management 
fusioneret. Adm. direktør Niels B. 
Thuesen gør status på, hvad det  
betyder for investorerne.

3  Markedsopdatering:  
Derfor falder aktier
Stigende renter og udsigt til stram-
mere pengepolitik i USA har skabt 
uro på de finansielle markeder.  
Men man skal ikke tvivle på styrken 
af det økonomiske opsving, lyder  
det fra Formueplejes investerings-
komité.

Interessen for Formueplejes nye ejendoms-
koncept har været stor. Den første fond 
Formuepleje Ejendomme 1 blev på mindre 
end en måned fuldtegnet med investerin-
ger for mere end 125 millioner kroner.  
Vi har derfor lanceret endnu en ejendoms-
fond - Formuepleje Ejendomme 2 - med 
tegning frem til den 15. juni 2018. 

Som investor i Formuepleje Ejendomme 
får du del i en attraktiv investering, der byg-
ger på de samme værdier og høje krav til 
kvalitet, som vores øvrige investeringsfonde 
har været kendt for i mere end 30 år. Men 
derudover så adskiller vores koncept sig  
fra konkurrenterne ved at lægge vægt på  
følgende grundprincipper:

Interessesammenfald med investorerne: 
Udover et mindre administraionsgebyr,  
så arbejder vi med resultathonorar for hele 
tiden at sikre, at vi altid deler investorernes  

interesse i at nå et attraktivt, langsigtet  
afkast. Det betyder, at det honorar, du beta-
ler til os, hænger direkte sammen med det 
afkast, vi leverer til dig.

Uafhængighed af bankinteresser: Formue-
pleje er – og har altid været – uafhængige af 
bankinteresser. Det betyder, at vi lader vores 
afkast tale for sig selv, for vi betaler ikke  
nogen for at anbefale vores produkter.

Transparens: I Formuepleje er der ingen 
skjulte omkostninger, og vi er helt åbne  
omkring vores indtjening, honorarer, risici 
og aftaleforhold.

Hvis du vil vide mere om Formuepleje 
Ejendomme, så kom til et af vores intro-
møder. Du kan se hvor og hvornår, vi holder  
intromøde nær dig på formuepleje.dk/ 
ejendomme. Tilmeld dig elektronisk på 
hjemmesiden eller ved at ringe på  
87 46 49 00. 

Flere ejendomsfonde 

MEST LÆSTE  
PÅ FORMUEPLEJE.DK 
Målt i perioden 1/1 – 12/3 2018

 

Nye regler gør, at du skal bruge en 
fondskode eller ISIN-kode i din netbank, 
hvis du skal finde andre fonde end din 
banks egne produkter. Årsagen er den 
nye lov for handel med finansielle instru-
menter (MIFID II), som blev indført den 
3. januar 2018. Loven stiller større krav 
til alle finansielle virksomheder med det 
formål at beskytte investorerne mod 
svært gennemskuelige investeringspro-
dukter. Det gælder bl.a. krav til fuldstæn-
dige oplysninger om omkostninger om de 
produkter, der markedsføres. Du finder 
vores ISIN-koder på formuepleje.dk.

Brug fondskode, når du skal investere i fonde
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Krav om LEI-koder udsat
Som nævnt i et tidligere magasin, så skal erhvervs-
kunder fremover have en LEI-kode for at kunne 
handle værdipapirer. Men systemet med LEI-koder, 
som skulle have trådt i kraft over hele verden den  
3. januar 2018, er blevet udskudt til den 3. juli 2018. 

Koden kan anskaffes via en række private udby-
dere, som kan findes på gleif.org. Den koster mellem 
750 og 1000 kroner og skal fornyes hvert år. LEI står 
for Legal Entity Identifier og er en 20-cifret kode.
Kodesystemet er et resultat af, at man efter finans-
krisen ønskede et værktøj til bedre at kunne over-
våge de finansielle transaktioner og derved undgå 
hvidvask af penge. 

Findes der et tal for lykke?
Ny forskning, som bygger på tal fra 164 lande, viser, 
at der findes et bestemt indkomstbeløb, som gør  
folk tilfredse. Det ideelle beløb er 95.000 dollars,  
svarende til cirka 574.000 kroner om året. Under-
søgelsen, som blev publiceret i tidsskriftet Nature 
Human Behavior, viser også, at stigninger ud over det 
ideelle beløb giver reduceret lykke.

Fusion af Formuepleje  
og Wealth Management  
I januar blev det offentliggjort, at Formuepleje og Wealth Manage-
ment fusionerer. Wealth Management har specialiseret sig i at rådgive 
meget velhavende familier, herunder tre af stifterne af Navision- 
Damgaard (Jesper Balser, Preben Damgaard og Torben M. Wind), som 
solgte Navision-Damgaard til Microsoft i 2002. Vi har budt 10 nye  
kolleger velkommen på Formueplejes kontor i Hellerup. 

Husk at komme til Formueplejedage
Kom til Formueplejedage i april eller maj og hør blandt andet om,  
at Safe fylder 30 år, og hvordan vi forbereder os på fremtiden som  
professionelle investorer. Vi er på Scandic Hotel i København mandag 
den 23. april og i Musikhuset i Aarhus onsdag den 2. maj. Husk, at alle  
invitationer fra Formuepleje udsendes via e-mail og kun til investorer, 
der har underskrevet en samtykke erklæring. Hvis du ikke allerede  
har underskrevet en samtykkeerklæring, så kan du gøre det på  
formuepleje.dk/samtykke. 
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Formueplejes ældste fond Safe fylder 
30 år den 1. maj. Det er en præstation, 
der er værd at fejre. Safe blev i sin tid 
skabt oven på Black Monday, fordi folk 
ville have sikkerhed. Det gælder også  
i dag, at Safe lever op til sit navn, og er 
en sikker havn.  

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

30 år er ingen alder i et menneskeliv, men i investerings-
verdenen er det en menneskealder. Derfor er der god 
grund til at fejre, når Formueplejes ældste fond Safe  
fylder 30 år den 1. maj i år.

Dels hører det til sjældenhederne, at fonde bliver så 
gamle, og dels har Safe over årene præsteret et afkast, 
der ligeledes er af den sjældne slags: Næsten 13 procent i 
gennemsnitligt årligt afkast siden sin tilblivelse i 1988. 
Helt præcist er tallet 12,82 procent (målt 28. februar),  
og det er et afkast, der borger for kvalitet for et produkt 
med middel risiko.

I kroner og øre svarer det til, at 1 million kroner inve-
steret ved Safes begyndelse i 1988 i dag ville være blevet 
til 35 millioner kroner.

”Safe er en fornem ambassadør for den palette af  
produkter, som Formuepleje tilbyder. Knap 13 procent i 
årligt afkast er højt i betragtning af, at Safe er et produkt, 
der er kategoriseret med middel risiko. Det er præcis  
sådanne resultater, vi ønsker at fremvise til vores  
kunder,” siger adm. direktør Niels B. Thuesen.

Moderat gearing, middel risiko
Safe er en moderat gearet lavrisikoportefølje bestående 
af globale aktier, kreditobligationer og danske realkredit-
obligationer. Gearingen er sådan, at når investor lægger 
100 kroner, låner Formuepleje 200 kroner yderligere.  
Til sammenligning er der ingen gearing i Optimum og 
fire gange gearing i Penta – Safe ligger sig altså midt i  
feltet af Formueplejes blandede fonde.

Målsætningen er at skabe et afkast på 70 procent over 
fem år med en middel risiko, som betyder, at der inden 
for en treårig periode statistisk set maksimalt er en  

risiko for at tabe 15 procent af investeringen. De karakte-
ristika er også det, der gør, at Safe ud over at være  
Formueplejes ældste produkt også er et af de mest popu-
lære, forklarer kundedirektør og partner Helle Snedker:

”Safe er det sikre valg, og er lidt som et obligationslån. 
Det kan aldrig gå helt galt, men under en optur får man 
så heller ikke lige så meget gevinst, som man får i for  
eksempel Penta,” forklarer Helle Snedker, der også  
hæfter sig ved, hvordan Safe kom ud af finanskrisen.  
Et tab på 48 procent i 2008 blev vekslet til et afkast på  
59 procent i 2009:

”Det var den ultimative test, og Safe stod tilbage intakt 
og med begge ben solidt på jorden uden at have været 
tvunget til at sælge ud.”

Safe er Formueplejes elevatortale
Helle Snedker forklarer desuden, at Safe ofte er det  
produkt, som hun drager frem som eksempel, når hun 
hurtigt skal forklare, hvad det er, Formuepleje egentlig 
bedriver.

”Min elevatortale handler altid om Safe. Man kan jo 
ikke vælge alle 19 fonde eller foreninger, men Safe er 
nem at forklare, fordi den har eksisteret siden 1988, og 
når man så fortæller, at den har givet et gennemsnitligt 
afkast på næsten 13 procent om året, så har man folks 
opmærksomhed,” siger Helle Snedker. 

Folk ville have sikkerhed efter sort mandag
Mandag den 19. oktober 1987 blev den mest hysteriske 
dag på aktiemarkederne nogensinde og senere kendt 
som Black Monday – og på grund af tidszonerne Black 
Tuesday i Australien og New Zealand. Dow Jones faldt 

30 ÅR I  
SIKKER HAVN 

MED SAFE 
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med 22,6 procent på en enkelt dag, hvilket stadig er  
det suverænt største enkeltstående fald i aktieindek-
sets historie. Det banede også vejen for Safes fødsel, 
fortæller den ene af Formueplejes grundlæggere 
Claus Hommelhoff:

”Black Monday var en kæmpe begivenhed den-
gang, så folk ville have sikkerhed. Og så skabte vi Safe, 
der har overlevet så længe på at have fælles interes-
ser med kunderne,” mener Claus Hommelhoff.

Safe skal leve længe endnu
Og lad det være sagt med det samme: Det er menin-
gen, at Safe skal leve længe endnu som et attraktivt 
investeringsobjekt.

”Fra start har Safe skullet være en sikker investe-
ring, fordi vi vidste, at noget af det værste folk kan 
komme ud for, er at miste deres formue. Intet har  
været overladt til tilfældighederne, og det gælder den 
dag i dag, men Safe anno 1988 og Safe anno 2018 er 
alligevel to helt forskellige ting – især når det gælder 
risikostyring,” nævner Søren Astrup, direktør og  
partner i Formuepleje og uddyber:

”De første mange år blev risikostyringen i Safe  
taget lidt hen ad vejen i takt med, at store begiven-
heder indtraf i markedet. Da markederne dykkede i 
1994 efter pesokrisen og efter kraftige rente-
stigninger i USA gjorde Safe det godt, og vi blev de 
første i Danmark til at tage value-at-risk-risikomodel-
len i brug.” 

Det samme gjaldt i 1998 under Asien- og Ruslands-
krisen, hvor Safe klarede sig igennem uden store tab. 
Under it-boblen omkring årtusindskiftet undgik  
Safe de allermest oppumpede it-aktier, og levede  
derfor til fulde op til sit navn, og tillige tiltrak masser 
af nye kunder.

”Den største ændring kom efter finanskrisen, som 
jo om noget afprøvede Safes modstandsdygtighed. 
Safe kom ikke gennem krisen uden kursdyk, men kla-
rede det dog relativt fint. På trods af det redefinerede 
vi i Formuepleje hele strukturen for, hvad var man 
kunne investere i og optage lån i,” siger Søren Astrup.

Det holder den dag i dag, hvor der kun kan optages 
lån i kroner og euro, og desuden er opsat nogle ben-
hårde stop-loss-grænser. 

”Risikorammerne er lagt for snart 10 år siden, og 
kan aldrig overskrides, når uvejret raser på de finan-
sielle markeder. Det er baggrunden for, at Safe har 
klaret 30 år og den turbulens, der til tider har været 
– og også vil være i stand til det fremover,” forklarer 
Søren Astrup.

I Safes 30-årige levetid har fonden fem gange givet 
negativt afkast – i 1992, 1994, 2001, 2002 og 2008. 
De resterende 25 år har givet positivt afkast. Det er 
da en relativt sikker præstation. 

•  Nicklas Bendtner fødes den  
16. januar

•  Danskerne går til folketingsvalg 
den 10. maj – det såkaldte 
atomvalg i forlængelse af fod-
notepolitikken. Valgresultatet 
betyder, at Poul Schlüter fort-
sætter som statsminister, men i 
en KVR-regering i stedet for  
Firkløverregeringen, som ud 
over V og K havde deltagelse af 
CD og Kristeligt Folkeparti.

•  ”Den sidste kejser” instrueret af 
Bernardo Bertolucci vinder ni 
Oscar-statuetter ved de 60.  
Academy Awards

•  TV 2 grundlægges den  
1. oktober

•  Statsminister Poul Schlüter er 
på officielt statsbesøg i DDR og 
mødes med den østtyske leder 
Erich Honecker

•  Fregatterne Peder Skram og 
Herluf Trolle, det danske  
søværns to største skibe,  
stryger flaget og udgår af aktiv  
tjeneste.

•  Vinter-OL afholdes i Calgary, 
mens sommer-OL afvikles i  
Seoul.

•  Ferraris grundlægger Enzo  
Ferrari dør 90 år gammel

•  Celine Dion vinder Eurovision 
Song Contest for Schweiz

•  Operaen ”The Phantom of the 
Opera” åbner på Broadway i 
New York City. Den spiller  
stadig, og er den opera, der har 
været opsat i længst tid.

•   Holland vinder 2-0 over Sovjet-
unionen i EM-finalen, som  
huskes bedst for Marco van  
Bastens helflugter af et mål.

•  Den otte år lange krig mellem 
Iran og Irak ender.

•  Ayrton Senna bliver Formel 
1-verdensmester for første 
gang.

•  Den 8. november bliver George 
H.W. Bush efter otte år med  
Ronald Reagan i sædet valgt 
som USA’s præsident efter valg-
sejr over Demokraternes  
Michael Dukakis.  

•  Lockerbie-flykatastrofen. 270 
mennesker bliver dræbt, da en 
bombe bliver detoneret på Pan 
Am Flight 103 i december. 

DET	SKETE	OGSÅ	I	1988	

– ud over at Safe blev til
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TEORIEN	BAG	SAFE
– og Formueplejes investeringskoncept 

•  Formueplejes investeringskoncept, herunder  
Safe tager udgangspunkt i teorien om den optimale  
por tefølje, og bygger på moderat gearing af 
lavrisiko porteføljer.

•   Det tager afsæt i tangentporteføljeteorien, der  
første gang blev beskrevet af Harry M. Markowitz  
i 1952, og siden udbygget af William Sharpe og 
James Tobin. Alle tre økonomer fik Nobelprisen for 
deres bidrag til at skabe den optimale investering.

•  Grundideen er, at der findes én og kun én optimalt 
sammensat portefølje af værdipapirer. Denne kal-
des markedsporteføljen eller optimumporteføljen, 
og består i praksis af cirka 70-80 procent obligatio-
ner og 20-30 procent aktier.

•  Idéen er altså, at man ikke skal øge risikoen ved at 
ændre på den optimale sammensætning af porte - 
føljen, men at man skal anvende moderat gearing 
inde i porteføljen til at skalere risikoen, og dermed 
øge det langsigtede forventede afkast.

•  I Formueplejes grundportefølje Optimum anvender 
man ikke gearing, men Pareto anvender en gang 
gearing, Safe to, Epikur tre og Penta fire.

•  På lang sigt kan der på denne vis høstes et højere 
afkast, sammenlignet med en ugearet portefølje, 
der opnår samme tabsrisiko ved en sammensæt-
ning af aktier og obligationer
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For tidligt at vinke  
farvel til Guldlok

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

Det går med tidligere statsminister Poul Schlüters ord ufatteligt godt  
for verdensøkonomien. Men aktiekorrektionen i begyndelsen af februar 
minder os om, at det hele måske ikke er så risikofrit, som 2017 kunne 
friste til at tro. Det kan faktisk gå den gale vej. Og det er måske en  
udmærket huskekage, lyder det fra Formueplejes eksperter.
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Den lange skønhedssøvn i 2017 stort set uden for-
styrrelser er slut. Aktiekorrektionen i begyndelsen 
af februar har vækket investorerne og atter mindet 
om, at de finansielle markeder rent faktisk er i stand 
til at falde. 

Indtil videre er der dog mest tale om, at korrektio-
nen var med til at rense luften. De gunstige forhold 
har der reelt ikke været ændret på, og hovedparten af 
økonomierne verden over har det fundamentalt set 
godt. Det havde de i januar inden korrektionen,  
og det havde de i februar efter korrektionen, og det 
havde de i virkeligheden også i februar, mens korrek-
tionen stod på.

Sund påmindelse
Men korrektionen er en sund påmindelse, og på lidt 
længere sigt vil det formentlig vise sig, at det er 
2017, der kommer til at stå tilbage som et unormalt 
år, hvor pilen stort set kun pegede op.

”Det er meget sandsynligt. Indtil korrektionen i  
februar havde vi haft et år til halvandet med usæd-
vanligt lave udsving. I hele 2017 var der fire daglige 
fald over 1 procent, men under 2 procent. Det kraf-
tigste fald i S&P lød på 1,8 procent. Det er højst usæd-
vanligt i et historisk perspektiv, og vi skal faktisk  
tilbage til midten af 1960’erne for at finde lignende 
tilstande,” siger Otto Friedrichsen, aktiechef og part-
ner i Formuepleje.

Noget har dog ændret sig på det seneste med korrek-
tionen som den mest synlige. Inflationsforventnin-
gerne, udvalgte økonomiske nøgletal for inflation
og lønninger samt amerikanske renter er siden sep-
tember 2017 gradvist begyndt at vinde momentum,
og for USA’s vedkommende er der flere rentefor-
højelser i vente i løbet af 2018. Udviklingen blev  
bekræftet ved centralbankchef Jerome Powells første 
rentemøde, der bød på årets første rentestigning.

Begyndelsen til enden for Guldlok-æraen
Det betyder, at verdensøkonomien nu går fra sit  
næsten perfekte Guldlok-scenarie med høj økono-
misk vækst, lav arbejdsløshed og alligevel ikke infla-
tion af betydning til at være rykket et par nøkker op 
af bekymringsbarometret. Fordi inflationstallene og 
den overraskende høje lønudvikling i USA i januar 
var med til at udløse aktiekorrektionen for nylig.

”Guldlok-scenariet nærmer sig sin afslutning, men 
vi skal huske, at grunden til, at det har været så flit-
tigt omtalt, er, at det ikke er normalen. Tværtimod 
har vi aldrig set det før. Vi er ude i en normalisering 
med de inflationsstigninger, vi har set og den korrek-
tion, der var i februar,” siger Henrik Franck, direktør 
og partner i Formuepleje. Dybest set ændrer det ikke 
på, at den globale økonomi kører som smurt. Det blev 
understreget i februars jobrapport fra USA, hvor 
lønstig ningerne ikke steg helt som ventet, mens der 



For tidligt at vinke  
farvel til Guldlok
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Det var den overraskende
høje lønudvikling i USA,
der i februar udløste den

første aktiekorrektion i to år.
Men i virkeligheden

kunne et hvilket som helst
nøgletal have været den

udløsende faktor
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blev overraskende mange nye jobs med 313.000, hvor kon-
sensus lød på 205.000. Februarkorrektionen har dog haft 
den betydning, at de totalt ubekymrede tider er passé. 

”Der er gang i væksten globalt set, og det er uanset, om 
man kigger til USA, Europa eller Asien, men 2017-tenden-
sen med et år næsten uden bølgeskvulp er forbi. Det så vi 
med aktiekorrektionen i begyndelsen af februar, og nu ved 
alle markedsdeltagere igen, at tingene ikke kun kan køre op. 
Det er en sund og vigtig påmindelse, men omvendt er der 
ikke ændret på, at verdensøkonomien fundamentalt set er  
i god form og har udsigt til et godt 2018,” siger Henrik 
Franck og advarer imod at tage tingene for givet, som mange 
havde en tendens til i 2017.

”Selv om vi står foran et godt år i år, ser vi nu et stigende 
løn- og inflationspres. USA er i gang med at hæve renten, og 
ECB har neddroslet støtteopkøbene, og gør det formentlig 
endnu mere til efteråret. Det er alt sammen noget, der har 
potentiale til at skabe nogle skvulp, hvis det overrasker  
negativt, selv om det grundlæggende går godt og med frem-
gang over det meste af linjen,” siger Henrik Franck, der  
peger på, at hvor 2017 var et jubelår uden nogen modgang 
og med fornyet gang i Europas økonomi, kan 2018 af oven-
nævnte grunde godt blive et mere definerende år for den 
periode, der venter forude. 

USA og Europa på hver sit stadie
Men det kommer også meget an på, hvor i verden man  
befinder sig, idet der er enorm forskel på USA og Europa, 
som befinder sig på vidt forskellige økonomiske stadier.  
I USA har man udfaset centralbankens støtteopkøb, der  
begyndte allerede under finanskrisen, og har rentefor-
højelser på menuen. Europa halser noget efter med begge 
dele, fordi støtteopkøbene af obligationer først blev sat i 
værk i 2015.

”Der er inflation, lønpres og rentestigninger i USA, men 
endnu ikke skyggen af det i Europa på grund af den stigende 
euro. I 2019 er der forventninger om de første bittesmå  
rentestigninger i Europa – for øjeblikket er forventningen 
en forhøjelse på 0,1 procentpoint, og det er næsten ingen-
ting,” siger Kjeld Lynggaard Hansen, senior porteføljemana-

ger i Wealth Management, som i februar blev en del af  
Formuepleje-koncernen.

Og selv om rentestigninger af og til kan få aktieinvesto-
rerne til at sende kurserne sydover næsten per refleks,  
anser Kjeld Lynggaard Hansen dem faktisk for et sundheds-
tegn, hvis de en dag kommer til Europa igen.

”Det vil være den rigtige retning og et udtryk for, at hju-
lene kører igen, og dermed går vi imod normalisering af den 
usædvanlige situation, vi har haft i de senere år med både 
minusrenter og en seddelpresse, der har kørt på højtryk.  
Vores vurdering er, at det vil understøtte risikoaktiver som 
aktier, hvis rentestigningerne sker gradvist uden for meget 
kraft og hast, fordi de vil være et udtryk for generel frem-
gang i økonomien og virksomhederne,” siger han og supple-
res af chefstrateg Morten Obel Skriver, der især kigger på  
realrenten, når der skal vurderes, hvordan stigende renter 
påvirker den økonomiske udvikling.

”I forhold til de stigende renter er det den reelle påvirk-
ning af økonomien, der er vigtig, altså realrenten. Hvis infla-
tionen stiger i takt med renterne, forbliver realrenten lav, 
idet inflationen ‘nedbringer’ gælden, og det dermed kun er 
den rente, der ligger over inflationsniveauet, der er en byrde 
for økonomien. Stigende inflation løfter generelt afkast-
kravet til aktier, men også til obligationer, hvorfor merafkast 
langt hen ad vejen er det samme,” siger han.

Enden på et grådighedsvæddemål
Ifølge Otto Friedrichsen var korrektionen i februar også 
enden på et grådighedsvæddemål med få historiske fortil-
fælde. Forårsaget af de glade dage i 2017, hvor finansmar-
kedet så stabilt ud som aldrig før uden aktieudsving af  
betydning. Det var derfor et lukrativt væddemål i fjor at 
spekulere gennem komplicerede finansielle kontrakter på, 
at tingene uforandret ville forblive gunstige med lave og 
fortsat faldende aktieudsving. En antagelse, der benhårdt 
slog fejl, da aktiekursudsvingene pludselig indfandt sig i 
starten af februar.

”Mange hedgefonde, institutionelle investorer og ikke 
mindst private investorer solgte fremtidig aktievolatilitet  
eller -udsving gennem finansielle kontrakter på forventnin-

Otto Friedrichsen
Head of Equities, partner

Henrik Franck
Direktør, partner

Kjeld Lynggaard Hansen
Senior porteføljemanager, partnerChefstrateg, partner

Morten Obel Skriver
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Alle afkast er opgjort den 12. december 2017
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gen om, at aktiefesten ville fortsætte med det formål,  
at den solgte eksponering i de finansielle instrumenter 
kunne købes tilbage senere, når volatiliteten var blevet  
lavere. Det var en god forretning i 2017, hvor væddemålet 
indbragte op mod 200 procent. Men det satte jobrappor-
ten i USA for januar en stopper for med en lønudvikling, 
der lå overraskende højt. I virkeligheden kunne det have 
været et hvilket som helst nøgletal, der kunne have udløst 
korrektionen,” siger Otto Friedrichsen og uddyber: 

”Nøgletallet udløste kurssvingningerne, og det fik pri-
sen på spekulanternes underliggende solgte instrumenter 
til at stige. Det udløste en lavine af stop-loss-ordrer og 
massive tab hos spekulanterne. Grådigheden havde taget 
over blandt spekulanterne, som på kort tid måtte se tab i 
underkanten af 100 procent. Årsagen til, at der ikke kom 
en lignende reaktion på et identisk inflationsnøgletal blot 
få handelsdage senere, var, at grådighedsvæddemålet  
allerede var blevet tvangslukket.”

Korrektionen og de ovennævnte følger betyder, at  
den unormalt lave volatilitet nu er brudt, og det ligger 
næsten indbygget i kortene, at det kræver noget tid at 
komme sig oven på sådan en rusketur. Alle inve storer 
kan huske, at mange netop har fået et rap over  
nallerne. 

”I forhold til den næsten bekymringsløse holdning i 
2017 kan det have en vis opdragende effekt, fordi der nu 
er nogen, der virkelig har tabt mange penge på den kort-
sigtede spekulation i, at tingene ikke kunne falde. Men 
korrektionen ændrer ikke på, at vi stadig har et opsving, 
der er båret af stærk indtjening i virksomhederne, og så 
længe vi har det, er det positivt og holder en solid hånd 
under aktiemarkederne,” siger Otto Friedrichsen og  
minder om, at knapt 80 procent af virksomhederne i  
USA overgik omsætningsforventningerne i 4. kvartal og  
dermed understøtter Formueplejes grundlæggende  
scenarie om, at vi ser et driftsmæssigt opsving. 

Ifølge Kjeld Lynggaard Hansen er netop virksomhe-
dernes evne til først og fremmest at præstere og derefter 
overgå forventningerne årsag til, at aktier stadig er et  
interessant aktiv.

•  GULDLOK-SCENARIE: En økonomi med høj vækst og lav 
arbejdsløshed og alligevel lav inflation. Normalt har høj vækst 
og lav arbejdsløshed medført øget løn- og inflationspres, men 
det har ikke været tilfældet i dette opsving, og det har skabt 
Guldlok-scenariet, hvor økonomien hverken er for varm eller 
kold, men lige tilpas. Det har alt andet lige positiv afsmitning på 
aktiemarkedet. Guldlok-fænomenet bliver ligeledes understøt-
tet af de lave renter, der er med til at holde løn- og inflations-
pres ned.

•  JOBRAPPORTEN: Den amerikanske jobrapport ”non-farm 
payrolls” kaldes traditionelt også kongetallet, fordi den ofte har 
været en indflydelsesrig indikator på den økonomiske udvik-
ling, og dermed har indvirkning på de finansielle markeder. 
Den sendes på gaden i begyndelsen af hver måned, og inde-
holder også tal som ledighedsprocenten og de gennemsnitlige  
timelønninger. Det var overraskende høje timelønninger i  
januar, der udløste aktiekorrektionen i februar.

 
•  VOLATILITET: Volatilitet er et statistisk udtryk for de ud-

sving, der er i værdien af aktier, obligationer, valuta, råvarer  
eller andre investeringsobjekter. Begrebet fortæller noget om 
sandsynligheden for, om værdien af et aktiv på et givent tids-
punkt ude i fremtiden er den samme som i dag. Stiger volatili-
teten er det således et udtryk for stigende usikkerhed – og  
viceversa.

•  INFLATION: Inflation er lig med vedvarende stigninger i det  
generelle prisniveau i samfundet, og det der gør, at 100 kroner 
i dag ikke har samme værdi forstået som købekraft som førhen. 
Det modsatte af inflation er deflation, hvor det generelle pris- 
og lønniveau falder. Deflation er dog meget sjældent. Den eks-
treme udgave af inflation kaldes hyperinflation, og er meget  
høj inflation med prisstigninger på flere hundrede procent om 
året. Når det sker, mister penge deres værdi og funktion som 
betalingsmiddel. 1920’erne Tyskland var et eksempel på  
hyperinflation, og i nyere tid er fænomenet set i Zimbabwe  
og senest Venezuela.

•  PHILLIPS-KURVEN: Opkaldt efter den newzealandske øko-
nom William Phillips, der med sin kurve fra 1958 viste sam-
menhængen mellem arbejdsløshed og inflation. Ved at studere 
materiale fra Storbritannien fra 1861-1957 påviste han sam-
menhængen mellem lav arbejdsløshed og høj inflation og det 
modsatte. Phillips-kurven har haft stor indflydelse på den førte 
politik, men i 1970’erne holdt teorien ikke, da der var både høj 
arbejdsløshed og høj inflation. Phillips-kurven spiller dog sta-
dig en stor rolle i politik, men i de senere år har der igen været 
sat spørgsmålstegn ved teorien, fordi der har været lav arbejds-
løshed og lav inflation til manges undren.
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”Korrektionen har naturligvis gjort aktierne markant bil-
ligere, men de er også blevet billigere, fordi indtjeningen 
i selskaberne er steget. Så hvis det driftsmæssige opsving 
kan fortsætte med de takter, kan 2018 blive et fint  
aktieår,” vurderer han.

Er inflationen kommet for at blive?
Hvor nervøse skal vi så være for, at proppen er røget af 
ketchupflasken, hvad angår inflationen?

Det er et spørgsmål, der flittigt vendes alle steder  
også internt i Formuepleje. Henrik Franck ser et vende-
punkt med jobrapporten for januar og den efterfølgende 
korrektion:

”Jeg tror stadig, at opsvinget har mere i sig, men vi  
begynder at være der, hvor løn og inflation tager toppen af 
den her perfekte situation, vi har befundet os i. Og vi skal 
indstille os på, at Phillips-kurven efter at have været dømt, 
død fungerer igen, så inflationen igen stiger, når ledig-
heden er lav og lønningerne øges,” siger Henrik Franck. 

Når det gælder aktiernes mulige fremgang i 2018, kom-
mer det ifølge Otto Friedrichsen meget an på, om inflatio-
nen fortsætter de stigende takter. 

”Der er løn- og inflationspres, men det er ikke voldsomt 
alarmerende endnu. Men hvis inflationen accelererer  
kraftigt i 2018, og Fed tvinges til at stramme både retorik 
og pengepolitik, vil det skabe volatilitet og modvind i  
aktierne i det omfang, at indtjeningsvæksten ikke kan 
kompensere for rentestigningerne,” siger Otto Friedrich-
sen, som dog regner med, at 2018 munder positivt ud, 
fordi det afspejler sig i den indtjeningsvækst, vi ser i  
virksomhederne.

”Ser vi en opbremsning i indtjeningsvæksten og/eller 
kraftigere stigende renter end ventet, vil det ramme akti-
erne. Det er noget, vi løbende drøfter, men siden efteråret 
2016 har vi været positive, og det holder vi indtil videre 
fast i. Dog skal man tage højde for, at 2018 får svært ved at 
overraske positivt som 2017. Tillidsindikatorerne og akti-
vitetsmålinger er helt i top efter 2017, og bliver derfor sta-
dig svære at overgå på årsbasis,” tilføjer Otto Friedrichsen.

Risiko for gældsproblemer forude
Ifølge Henrik Franck er der nu grund til at være på vagt 
over for rentestigninger, der har været spået længe, men 
nu begynder at vise sig for alvor på den anden side af  
Atlanten. Især på statsgældsfronten skal man tage sig i 
agt på lidt længere sigt. Mange lande har fået betydelig 
højere statsgæld i de senere år, og den globale gæld er nu 
højere end før finanskrisen. Det har ikke været noget 
problem at håndtere, så længe renterne har været lave, 
og der måske er et stykke tid til, at gælden forfalder.

Men hvis renteniveauerne går op, som det tyder på nu, 
og gældsfristerne nærmer sig udløb, kan man inden for en 

årrække forvente, at gældsbyrden bliver for tung for en 
række lande. 

”Mange lande er i risikozonen. Grækenlands gældspro-
blemer kender vi alle, men i Sydeuropa drejer det sig også 
om Italien, Frankrig, Spanien og Portugal, og både Japan, 
USA og Kina har også deres at slås med, hvad angår  
stigende gæld,” siger Henrik Franck og nævner, at det  
eksempelvis ikke hjælper, hvis Femstjernebevægelsen får 
held til at gennemføre sin finanspolitik i Italien.

Men lige nu og her har markedet altså sundet sig oven
på den første aktiekorrektion siden 2016. Inflation og
lønpres har vist sig i et glimt, men ikke gjort en ende på
Guldlok-æraen. Vi er langsigtet i et positivt miljø for  
risikoaktiver, men skal igen vænne os til større udsving i 
aktiemarkedet. 

2018 HAR ALLEREDE OVERGÅET 2017 I UDSVING
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FORSKELLEN PÅ RENTER OG RENTER

•  ’Nominelle’ og ’real’ renter skaber ofte stor 
forvirring, også selvom der kun er generelle 
prisstigninger (inflation) til forskel. I daglig 
tale snakker man bare om renten, også selvom 
der menes den nominelle rente, og realrenten 
bliver ofte glemt, selvom den egentlig er mest 
retvisende for den reelle omkostning.

•  Den nominelle rente er den, som en boligejer 
betaler på sit boliglån for eksempel 3 procent, 
men hvis en generel prisstigning (inflation) på 
1 procent gør, at boligejeren får mere i løn, så 
bliver den reelle renteomkostning på 2 procent, 
kaldet realrenten. 

Finanskriseåret 2008 stikker ikke overraskende ud, når man ser på det største 
fald fra top til bund i S&P 500indekser inden for et kalenderår siden 2006.  
Men 2017 stikker ud med modsat fortegn og viser, at udsvingene sidste år var 
næsten ikkeeksisterende. Med korrektionen i februar har 2018 således allerede 
overgået 2017. Kilde: Thomson Reuters.
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det er stadig attraktivt  
at investere i ejendomme

Vi vil stå for følgende grundprincipper: 

•  Interessesammenfald med investorerne:  
Udover et mindre administrationsgebyr, så 
arbejder vi med resultathonorar for at sikre,  
at vi deler investorernes interesse i at nå et  
attraktivt, langsigtet afkast.  
 
Det betyder, at det honorar du betaler os, 
hænger direkte sammen med det afkast, vi 
leverer til dig.

•  Uafhængighed af bankinteresser: Formuepleje 
er – og har altid været – uafhængig af bank
interesser. Det betyder, at vi lader vores  
afkast tale for sig selv, for vi betaler ikke  
nogen for at anbefale vores produkter.

•  Transparens: I Formuepleje er der ingen 
skjulte omkostninger, og vi er helt åbne 
omkring vores indtjening, honorarer, risici og 
aftaleforhold.

Har du lyst til at høre mere om konceptet, det 
forventede afkast, og om hvordan en investe
ring i ejendomme kan passe ind i din portefølje, 
så kom til et af vores intromøder. 

Du kan også se hvor og hvornår, vi holder møde 
nær dig på formuepleje.dk/ejendomme. Tilmeld 
dig elektronisk på hjemmesiden eller ved at 
ringe på 87 46 49 00. 

JA, 
 

Mød os og hør mere om, hvordan vi sætter en ny standard for  
ejendomsinvesteringer i Danmark



NYE REGLER FOR PENSION

Når det kommer til pensionsopsparing er der tre ting, 
der er alfa og omega: Planlægning, planlægning og  
planlægning.

Sådan lyder det fra Anders Bjørnager, der er senior  
formuerådgiver i Formuepleje, og i lyset af de nye regler 
på området her i 2018, er hans opfordring kun blevet 
stærkere – særligt over for de personer, der enten har  
påbegyndt udbetalingen af deres pensionsopsparing, eller 
som ville være blevet tvunget til det inden for kort tid.
Det skyldes to væsentlige ændringer på pensionsområdet. 
For det første er udbetalingsperioden for ratepensioner 
forlænget fra maksimalt 25 til 30 år (minimum 10 år), og 
for det andet skal man nu senest påbegynde udbetalin-
gen af sin aldersopsparing og ratepension som 80-årig 
og ikke som hidtil som 75-årig (senest 20 år efter 
pensions udbetalingsalderen).

”De nye regler betyder, at man får ekstra fem år, hvor 
man ikke behøver at få sin pension udbetalt, hvis ikke 
man ønsker det. Man har fem ekstra år, hvor pengene  
bliver stående på pensionsordningen og de dertil hørende 
attraktive beskatningsvilkår. Det giver en helt anden flek-
sibilitet med hensyn til skatteplanlægningen, da det giver 
bedre muligheder for udskydelse og/eller forlængelse af 
dine pensioner med henblik på skatteoptimering end med 
de gamle regler,” forklarer Anders Bjørnager.

Spar op, glem fradrag, optimér skatten
Et af formålene med de nye regler er at gøre det mere  
attraktivt at spare op til pension for folk, som hidtil er 
blevet ramt af samspilsproblemer med en kombination 
af lav fradragsværdi (37%) og modregning i folkepen-

sionstillægget. Dette er søgt løst ved ekstra pensions-
fradrag og ændrede muligheder for indskud på alders-
opsparing. 

Dem, som står til den største gevinst, er dog pensions-
opsparere som kan udnytte den forbedrede fleksibilitet 
med hensyn til udbetalingsperioden og seneste udbeta-
lingstidspunkt til planlægning og optimering af pensionen.

”Jeg oplever ofte, at der er mange, der tænker alt for me-
get på fradrag, når snakken falder på pensionsopsparing. 
Begrundelsen for at lave en pensionsopsparing er ofte, at 
man rent skattemæssigt kan få et fradrag her og nu, og der-
med udnytte en eventuel højere fradragsværdi end beskat-
ningen på udbetalingstidspunktet. Men dem, der tænker 
sådan, misser pointen,” siger Anders Bjørnager og tilføjer, 

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

I 2018 er der trådt en række nye pensions- og skatteregler i kraft, som skal  
gøre det mere attraktivt at spare op til pension. Men hvis du allerede står  
overfor at skulle planlægge udbetalingerne fra dine pensioner, og har en stor  
pensionsopsparing, kan de nye regler være med til at forbedre din økonomi  
som pensionist markant. Det kræver dog planlægning.

Få mere ud af din 
pensionsopsparing
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DE FÅR GLÆDE AF DE NYE REGLER

De nye pensionsregler er en fordel for folk, der 
har større pensionsordninger, fordi de nu har 
større fleksibilitet med hensyn til løbetiden af  
udbetalingen og til at skubbe udbetalingen til et 
senere fremtidigt tidspunkt. Sidst men ikke 
mindst kommer reglerne også de personer, der 
stadig indbetaler på pensioner og er topskatte-
ydere, til gode. De får nemlig et ekstra fradrag, 
der gør, at deres samlede fradragsværdi nærmer 
sig 60 procent.



Dem, som står til den største gevinst,  
er dog de pensionsopsparere,  

som kan udnytte den forbedrede  
fleksibilitet med hensyn til  

udbetalingsperioden og seneste  
udbetalingstidspunkt til planlægning og  

optimering af pensionen.
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NYE REGLER FOR PENSION

at den største fordel ved pensionsopsparing typisk er 
den lave beskatning på afkastet. For pensioner er der en 
afkastbeskatning (lagerbeskatning) på 15,3 procent,  
hvilket er ganske lavt i forhold til den billigste beskatning 
for aktie- og kapitalindkomst i frie midler, som ligger på 
27 procent. For større gevinster betales op til 42 procent, 
som er marginalskatten på aktie- og kapitalindkomst. 
Det betyder, at beskatningen af afkastet i pensionsord-
ningerne er markant lavere, end hvis man har købt 
samme investering med frie midler.

”Det er derfor, der altid bliver talt så meget om pen-
sion, og når nogen spørger, hvorfor det er så vigtigt at 
have og beholde en pensionsordning, er svaret typisk, at 
det er fordi, det er et af de mest attraktive skattemiljøer 
på afkast, der findes,” siger Anders Bjørnager.

Eksempler
De nye regler er primært en fordel for personer, der er på 
vej til eller allerede er gået på pension, og har en større 
pensionsopsparing. 

Kunden i nedenstående eksempler er 75 år gammel. 
Med de gamle regler skulle aldersopsparingen ophæves 
og ratepensionen udbetales over 10 år. Med de nye regler 
kan han udskyde udbetalingen af aldersopsparingen, og 
forlænge udbetalingsperioden på ratepensionen fra  
10 til 15 år. 

Med de gamle regler skulle han have haft aldersopspa-
ringen udbetalt, og placeret i frie midler. Nu behøver han 
ikke at få pengene udbetalt, før han fylder 80 år, og det 
betyder, at de kan få lov at stå fem år længere i et mere 
gunstigt skattemiljø.

”Som eksemplet viser, er der tydelige fordele ved at 
udskyde udbetalingen af sin aldersopsparing. Bare ved  
at lade dem ligge til en lavere beskatning i blot fem år, får 
man meget mere udbetalt efter skat, end hvis man fore-
tog den samme investering for frie midler. Det skyldes 
ene og alene, at de ligger til en beskatning på 15,3 pro-
cent. Selv det billigste skattemiljø for frie midler er næ-
sten dobbelt så højt, og det giver altså en stor fordel. Jo 
højere afkast bliver, jo større bliver effekten af den billi-
gere afkastskat,” forklarer Anders Bjørnager.

Men udover at udskyde udbetalingen af aldersopsparin-
gen har kunden med de nye regler også mulighed for at 
ændre på ratepensionens udbetalingsperiode. Kunden er 
75 år, og kan dermed vælge at få sin ratepension på 5 milli-
oner kroner udbetalt over minimum 10 maksimalt 15 år.   
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ANDRE FORDELE

Udover mulighederne for at optimere sin øko-
nomi rent skattemæssigt er der også andre  
fordele ved at planlægge, hvordan man vil bruge 
sin pensionsopsparing. I nogle tilfælde kan pensi-
onsopsparinger også bruges som en generations-
skiftemodel. 

Kontakt en rådgiver for at høre mere om mulig-
hederne for at optimere din pensionsopsparing.

ALDERSOPSPARING: 1 MIO. KR

Forventet afkast: 5% p.a.

Formue om 5 år Aldersopsparing Frie midler efter 27% skat Frie midler efter 42% skat

1.230.461 kr.  
efter PALskat

1.196.318 kr. 1.153.657 kr.

Merafkast på  
aldersopsparing

34.143 kr. 76.804 kr.

Forventet afkast: 10% p.a.

Formue om 5 år Aldersopsparing Frie midler efter 27% skat Frie midler efter 42% skat

1.501.579 kr. 
efter PALskat

1.422.324 kr. 1.325.648 kr.

Merafkast på  
aldersopsparing

79.255 kr. 175.931 kr.

FORLÆNGET UDBETALING AF RATEPENSION PÅ 5 MIO. KR.

Forventet afkast: 5% p.a. Før skat Efter skat

Årlige udbetalinger over 10 år 623.688 kr.
374.205 kr.  
(topskat 18.718 kr.) 

Årlige udbetalinger over 15 år 457.126 kr. 287.990 kr. (topskat 0 kr. )

Merforbrugsmuligheder ved forlængelse 
fra 10 til 15 år

370.000 kr.



”Hvis man er i den situation, at man ikke har brug for pen-
gene, kunne man ligesom i eksemplet vælge at fordele ud-
betalingerne fra ratepensionen over 15 år frem for 10. På 
den måde har man en lavere beskatning ved at få udbetalt 
pensionen i flere men mindre rater, da man undgår top-
skatten, men samtidig har man også flere penge stående  
på pensionsordningen i længst mulig tid til den lave be-
skatning på 15,3 procent,” forklarer Anders Bjørnager. 

Forlængelsen fra 10 til 15 år giver cirka 370.000 kro-
ner mere efter skat. Selv hvis man allerede er gået i gang  
med at få sin pension udbetalt, kan man sagtens lave  
ændringer, der tager højde for de nye muligheder med 
hensyn til udbetalingsperiode.

Læg en plan
Det er med andre ord ikke ligegyldigt, hvordan man  
vælger at bruge sin pensionsopsparing og i hvilken  
rækkefølge. 

På samme måde, som Formueplejes større kunder  
har mulighed for at få lavet en formueanalyse, der blandt 
andet giver en anbefaling til, hvordan man bør spare op 
til pensionsalderen, er der også mulighed for at gøre 
brug af et tilsvarende nedsparingsværktøj.

”Når vi i Formuepleje rådgiver vores kunder i for-
bindelse med planlægningen af udbetalingen af deres 

pensionsopsparinger, laver vi ofte det, vi kalder en  
Senior Wealth Plan, hvor vi ser på alle aspekter af kun-
dens økonomi. Den giver et godt overblik over, om man 
skal udskyde nogle af sine udbetalinger, og hvornår og 
hvordan man i så fald bør få pensionerne udbetalt. Når vi 
kigger på pensionerne sammen med den øvrige formue, 
har vi mulighed for at anvise den optimale vej for den en-
kelte kunde til at få udbetalt hans eller hendes pensions-
midler,” forklarer Anders Bjørnager.

Han tilføjer, at den rigtige opsparings- og nedsparings-
proces er meget individuel. For nogle giver det mening at 
spare op i en aldersopsparing, mens ratepensionen eller 
livrenten er den bedste løsning for andre. Det samme 
gælder, når pengene skal udbetales, og derfor kan man 
ifølge senior formuerådgiveren heller ikke sige, hvad der 
er rigtigt eller forkert – bortset fra et punkt:

”Pensionsopsparing skal planlægges i opsparings-
fasen, og når pengene skal ud, skal man planlægge igen. 
Det vigtigste er, at man forholder sig til det og lader være 
med at vælge standardløsningen. Det er sjældent det  
rigtige. Brug lidt tid på at planlægge, så du har taget et 
bevidst til- eller fravalg i forhold til, hvornår dine pensio-
ner kommer til udbetaling. Det sker ikke automatisk.  
Det skal planlægges,” slutter Anders Bjørnager. 

Senior formuerådgiver, partner  
Anders Bjørnager 
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RISIKO

Høj eller lav risiko? Det er spørgsmålet. Gearing eller 
ikke gearing? Det er også spørgsmålet, når man arbejder 
med investeringer. Og et lidt mere kildent spørgsmål, da 
gearing ofte får en klang af noget farligt.

I Formuepleje er gearing en del af forretningen og 
bruges i de blandede fonde, hvor en beholdning af 20-30 
procent aktier og 70-80 procent obligationer geares efter 
den ønskede risiko. Der ligger derfor nøje overvejelser 
bag Formueplejes brug af gearing.

Kort fortalt handler det i Formueplejes verden om at
geare en lavrisikoportefølje i de pågældende fonde frem
for at etablere en ugearet portefølje med samme tabs-
risiko. Det påvirker både afkast og risiko positivt over 
tid, viser Formueplejes risikoanalyser.

”Vi har gearede produkter med middel risiko og under 
middel risiko som for eksempel Pareto og Fokus – men 
også ugearede produkter med meget høj risiko som  

eksempelvis danske aktier. Det er blot for at forklare, at det 
er alt for sorthvidt bare at sige, at gearing er risikabelt.  
Det er det, hvis man gør det forkert og ansvarsløst, men 
gjort med måde, hvor man gearer en lavrisikoportefølje, er 
risikoen ikke højere, og kan endda sagtens være lavere end 
ugearede porteføljer,” siger Søren Astrup, direktør og part-
ner i Formuepleje og peger på, at gearing er et af funda-
menterne i Formueplejes forretning, fordi man kan skabe 
et højere afkast ved at geare den optimale lav risiko-porte-
følje, og samtidig mindske risikoen i forhold til en porte-
følje alene bestående af aktier og obligationer.

Det står lidt i modsætning til den gængse opfattelse af 
risiko, som man støder på hos for eksempel banker og i 
pensionsverdenen, hvor risiko ofte er direkte proportio-
nalt med andelen af aktier, så ingen aktier er lig med  
meget lav risiko, halvdelen af aktier er middel risiko og 
100 procent aktier er høj risiko. Vi kan også konstruere 

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

Gearing lyder i manges ører som noget meget risikabelt, men det behøver det 
ikke at være, hvis man – som Formuepleje – gearer investeringer med lav risiko. 

Gearing er ikke altid 
lig med høj risiko
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ugearede porteføljer med forskellige risikoprofiler, men 
vores erfaring og resultater viser, at man får et bedre  
risikojusteret afkast ved at geare en lavrisikoportefølje.

”Her bruger vi gearingen til at ramme den rigtige  
risikoprofil, som både kan være lav, middel og høj – alt 
efter hvor høj gearingen er. Her vil andre typisk blot øge 
andelen af aktier, hvis man vil øge risikoen,” forklarer  
Søren Astrup.

Den rigtige balance
Men gearing kan af og til være en svær størrelse at for-
klare, og det er med at holde tungen lige i munden, når 
man gør det både over for kunder og omverdenen. Ikke 
mindst kunderne skal man gøre sig ekstra umage for at 
forklare både fordele og ulemper. 

”Det handler om at forventnings afstemme med kun-
derne og om at finde den rigtige risikoprofil. Den finder 
man ved at tage højde for kundens investeringshorisont og 
naturligvis de formue- og gældsforhold, der gør sig gæl-
dende,” siger Søren Astrup og nævner, at de fleste typisk vil 
minimere risikoen i takt med, at pensionsalderen nærmer 
sig, og derfor vil de fleste ad åre bevæge sig fra høj risiko til 
middel eller lav risiko.

I Formuepleje-regi vil det være lig med at gå fra Penta 
og Epikur, som er de mest gearede fonde til Safe, Fokus 
og Pareto, der er de mindst gearede. Og budskabet fra 
Søren Astrup er, at man sagtens kan have gearede pro-
dukter med lav risiko – og viceversa. 

For enhver smag
Og i Formueplejes udbud af produkter er det muligt at 
finde noget for enhver risikosmag:

”For os i Formuepleje er gearing et vigtigt værktøj i for-
hold til at skabe merafkast. Vi har hele paletten af produk-
ter fra meget lav risiko til meget høj risiko. Der er gearing i 
nogle af dem og ikke gearing i andre, men der er ikke nød-
vendigvis høj risiko i de gearede produkter,” siger han og 
uddyber, hvorfor Formuepleje mener, at gearing er det  
rigtige at gøre, når det sker på Formuepleje-måden:

”Vi gearer en mindre del af vores aktieportefølje,  
men det er primært obligationer, der bliver gearet hos 
Formuepleje, og obligationer har som bekendt lav risiko. 

Det er også derfor, vi tør påstå, at vi er ansvarlige inve-
storer, selv om vi benytter gearing. 
 
Høj risiko er mulig uden gearing
Søren Astrup mener endvidere, at man kan løbe større 
risiko ved at købe aktier end for eksempel Penta, der er 
den gearede fond, der i Formuepleje rubriceres under 
”høj risiko”. 

Køber man enkeltaktier uden at geare, løber man 
endnu højere risiko, og det samme gælder for eksempel 
Formueplejes eget produkt Absalon Invest Danske  
Aktier, som kategoriseres som ”meget høj risiko”. Og her 
taler vi investeringer uden gearing blot for at  
understrege budskabet.

”Vi ved, at man kan løbe større tabsrisiko med en 
ugearet portefølje med aktier end med en gearet porte-
følje med både obligationer og aktier. Den nuance er en 
vigtig detalje,” siger Søren Astrup.

 Det er groft sagt også derfor, at det er noget, der skal 
overlades til professionelle, da man som privatperson 
ikke har den samme sikkerhed.

”Gearing kan være en kompleks størrelse, og det er også 
derfor, at fonde der som Formueplejes anvender gearing,  
i Finanstilsynets trafiklysordning kategoriseres som røde 
produkter. Det er også rigtigt, at hvis eksempelvis en  
privatperson gearer sine investeringer, kan han tabe mere 
end sit indskud – men det gælder ikke, hvis man køber  
Formueplejes gearede investeringer,” siger Søren Astrup.

Hvis vi bruger Penta som eksempel, betyder det, at 
Penta hæfter for lånene, aldrig investor.  

”Formueplejes produkter er altså røde, fordi gearing 
kan være kompleks – ikke fordi man kan tabe mere end 
det man indskyder. Og så er tabsrisikoen i Penta den 
samme, som hvis man investerer i en ugearet global  
aktieportefølje. Det er en vigtig understregning,” forkla-
rer Søren Astrup, der også kommer med endnu en vigtig  
årsag til, at gearing er for professionelle og ikke private:

”Private kan slet ikke opnå samme pris på finansiering 
til lånene, som vi som professionelle investorer kan.  
Det er også en del af årsagen til, at det kan lade sig gøre 
for Formuepleje at udbyde attraktive produkter,”  
slutter han. 

” Vi ved, at man kan løbe større tabsrisiko med en  
ugearet portefølje med aktier end med en gearet  
portefølje med både obligationer og aktier.” 

                                                                                         Direktør Søren S. Astrup  
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AFKAST

•  Udviklingen i Formueplejes investeringsløsninger har  
i årets første tre måneder været påvirket af, at der ikke 
er nær så vindstille på de finansielle markeder som i 
hele 2017.

•  2017 sluttede fornemt af, og gjorde, at året udviklede sig 
næsten historisk, idet udsvingene på de finansielle mar-
keder endte med at blive så forsvindende små, at man 
skal tilbage til 1960’erne for at finde noget lignende.

•  2018 er til gengæld begyndt lidt mere uroligt. Jobrap-
porten i USA for januar skabte usikkerhed, fordi time-
lønningerne steg med 2,9 procent, hvilket var det høje-
ste siden finanskrisen. Det skabte uvished blandt de 
investorer, der havde spekuleret i, at udsvingene ville 
blive ved med at ligge på det ubekymrede lave niveau 
som i 2017.

•  Det skabte grobunden for de kursudsving i begyn-
delsen af februar, som har præget afkastene negativt i 
årets første kvartal.

•  Faldet i markedet blev dog delvist genvundet relativt 
hurtigt. Eksempelvis nåede Nasdaq-indekset sit  
højeste niveau nogensinde den 9. marts, efter at job- 
rapporten for februar kom på gaden og overrumplede 
selv de mest optimistiske prognoser med 313.000  
nyskabte jobs.

•  Beslutningen fra USA’s præsident Donald Trump om at 
indføre 25 procent told på stål og 10 procent på alu-
minium har dog sat fornyet skub i uroen. Fordi ingen 
endnu kender de reelle konsekvenser af den beslut-
ning, har det også været med til at øge volatiliteten.

•  USA’s nye centralbankchef Jerome Powell fik også spar-
ket lidt til usikkerheden, da han holdt sin første tale  
til Kongressen i Washington. Markedet tolkede hans  
bekræftende svar på et opklarende spørgsmål om, hvor-
vidt øget inflation kunne påvirke Feds fremtidige rente-
sti, som at Fed havde planer om skærpe rentekursen.  
Det er dog vigtigt at understrege, at inflationsdelen 
ikke var en del af centralbankchefens egen tale, men 
blot et svar på et spørgsmål, som markedet så (over)
fortolkede.

•  Den noget mere volatile udvikling på finansmarkederne 
i 2018 har også påvirket afkastene i Formueplejes inve-
steringsløsninger. Formueplejes balancerede fonde, der 
anvender gearing, har dog alle pr. 20. marts klaret sig 
bedre end ugearede indeks med samme tabsrisiko.

•  På aktiefronten er det bemærkelsesværdigt, at der her 
er positivt afkast at fremvise trods kursfaldet i februar. 
Formuepleje Globale Aktier er således steget 0,3 pro-
cent og Formuepleje Forbrugsaktier 1,4 procent fra  
1. januar til 20. marts efter omkostninger og har  

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

Mens 2017 bød på havblik på de finansielle markeder, var der bølgeskvulp i 
begyndelsen af februar, som gav den første aktiekorrektion siden 2016. Her 
giver FORMUE dig et overblik over, hvordan markedet har udviklet sig siden 
sidst (opgjort 20. marts 2018).

2018 har haft besøg af  
sin første aktiekorrektion 
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2018 har haft besøg af  
sin første aktiekorrektion 

dermed klaret sig bedre end verdensmarkedsindekset. 
Formueplejes vurdering er, at det blandt andet kan  
begrundes med den aktieudvælgelse, som Formuepleje 
foretager sig ved at investere i kvalitetsaktier med 
attraktiv prisfastsættelse. Det kommer ikke mindst til  
udtryk, når der er volatilitet.

•  Positivt afkast har der også været i Absalon Invest  
Global High Yield med et afkast på 0,3 procent efter 
omkostninger i år, mens afkastet i Absalon Invest  
Emerging Markets Virksomhedsobligationer har været 
negativt med 0,6 procent efter omkostninger – begge 
dele opgjort pr. 20. marts.

•  Formueplejes forventninger til 2018 er stadig positive 
trods den korrektion, vi så i årets korteste måned. Øko-
nomierne verden over befinder sig fortsat i et opsving, 
og viser solide vækstrater, men korrektionen minder os 
om, at det ubekymrede 2017 er historie nu.

•  Renteforhøjelsen i USA marts bekræfter vores forvent-
ning om, at Fed vil hæve renten tre og måske 
endda fire gange i løbet af 2018, mens ECB fortsat 
skubber sine kommende forhøjelser til 2019.

•  ECB er dog begyndt at drosle ned for retorikken og  
siger ikke længere, at man er parat til at forlænge peri-
oden med de omfattende støtteopkøb af obligationer. 
Signalværdien er ikke til at tage fejl af, og det vidner 
om, at processen hen imod en normalisering af økono-
mierne er i gang.

•  De renteforhøjelser der måtte komme på begge sider af 
Atlanten i år og næste år, bør man dog i første omgang 
tolke positivt, fordi det er et udtryk for, at den økono-
miske udvikling har det godt.

•  Så alt i alt er der positive takter at spore her i tiåret for 
den finanskrise, der står tydeligt i de flestes erindring. 
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VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER

Aktier og virksomhedsobligationer har mange fælles-
træk. Men de har også mange forskelle. Det betyder også, 
at der er en del faldgruber, når Formueplejes investe-
ringsteam for virksomhedsobligationer udvælger de  
rigtige obligationer. Men heldigvis har teamet mange års 
erfaring, så de er gode til at undgå faldgruberne. Det ses 
også tydeligt af deres performance, som placerer dem 
blandt de bedste i Danmark. Et af områderne, hvor virk-
somhedsobligationer fungerer anderledes end aktier, er 
på begrebet tracking error. Tracking error er et af mange 
risikomål, som professionelle investorer benytter. En høj 
tracking error betyder, at man afviger meget fra marke-
det eller benchmark. Jo lavere tracking error, des tættere 
ligger man op ad benchmark, og jo tættere er man på en 
såkaldt passiv investering eller indeksinvestering. 

Levn fra aktiemarkedet
Formuepleje er aktive investorer, og vi vil sjældent have en 
lav tracking error. Når det kommer til virksomhedsobliga-
tioner, så kan en høj tracking error være ekstra fordel agtig 
på længere sigt. 

”Tracking error som risikobegreb er et levn fra aktie-
markedet, som er videreført til virksomhedsobligationer, 
men for os er det ikke en god indikator for risiko. Apple  
fylder godt i verdensindekset for aktier, da deres markeds-
værdi er høj. Men i kreditverdenen er det de selskaber, 
som har udstedt mest gæld, som fylder mest. Så vi risikerer 
at investere i de mest forgældede selskaber ved at følge 
markedet slavisk og gå efter en lav tracking error,”  
forklarer porteføljemanager Klaus Blaabjerg.

Undveg konkurs
Klaus Blaabjerg nævner det statsejede venezuelanske 
olieselskab Petróleos de Venezuela (PDVSA) som et godt 
eksempel på, hvordan det kan være yderst risikabelt at 
gå efter en lav tracking error. 

”PDVSA fyldte godt i indekset og stod for en stor andel 
af landets BNP. Vores tracking error gik op, da vi ikke inve-
sterede i deres obligationer, men vi havde ikke tillid til, at 
de havde styr på deres gæld,” forklarer Klaus Blaabjerg. 

Og fordi Klaus og hans team netop ikke læner sig op  
ad benchmark, når de investerer, så undgik de denne  
konkurs. 

Men udviklingen i benchmark bliver alligevel fulgt nøje.
”Vi tager ikke udgangspunkt i benchmark, når vi inve-

sterer, men vi følger udviklingen nøje. Blandt andet fordi 
vi gerne vil levere et højere afkast end markedet over tid, 
men også end vores konkurrenter, som ofte ligger tæt op 
ad benchmark,” siger Klaus Blaabjerg.

De fleste professionelle investorer vil også se på  
landefordeling og sektorfordeling i benchmark og også 
her ofte forsøge ikke at afvige alt for meget fra bench-
mark. Denne tilgang følger Klaus Blaabjerg og hans team 
heller ikke. I øjeblikket er både landefordeling og sektor-
fordeling meget anderledes end benchmark, da de har 
stor undervægt i USA og overvægt i Europa og Emerging 
Markets. 

”Generelt siger man, at kreditrisiko mindskes ved at 
indfri gæld, og det sker i højere grad i Europa og emerging 
markets i øjeblikket. Det er der ikke fokus på i USA, så der-
for har vi valgt at undervægte USA,” siger Klaus Blaabjerg. 

Af Camilla Jenkey, Communication Officer, Formuepleje // camilla.jenkey@formuepleje.dk

Når Formueplejes investeringsteam for virksomhedsobligationer skal udvælge 
selskaber, så er de meget fokuseret på selskabernes kreditvurdering. Til gengæld 
er de mindre fokuseret på, om de afviger markant fra markedets sammensætning. 
Både når det gælder sektorer og lande, men også helt ned på de enkelte selskabers 
vægt i benchmark. 

Undgå faldgruber i  
virksomhedsobligationer



 

RATING EKSEMPLER

AAA Danmark

AA United Kingdom

A Siemens AG

BBB Maersk

BB Nokia

B Ardagh Packaging, Stena AB

CCC Valeant Pharmaceuticals, HapagLloyd AG

D

INVESTMENT GRADE

HIGH YIELD

KONKURS
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På forkant med rating
Men hvad er så den vigtigste risikoparameter for Klaus 
Blaabjerg og hans team?

Det er obligationernes kreditvurdering – også kaldet 
ratingen. Jo højere rating, des mindre risiko for konkurs. 
Men en rating ændres ikke fra den ene dag til den anden, 
så det er nogle gange for sent at ændre position, når et 
selskab for eksempel bliver nedgraderet. 

”Vi er nødt til at være på forkant med ratingen. Når vi 
køber eller sælger obligationer, handler vi primært på 
baggrund af fundamentale ændringer i selskabet, som 
for eksempel et dårligt regnskab. Men vi holder også nøje 
øje med andre vigtige faktorer, som for eksempel oliepri-
sen eller prisen på stål, da vi ved, at en højere oliepris på 
sigt vil kunne ses i mange af vores selskabers regnska-
ber,” siger Klaus Blaabjerg. 

Trump-effekten i Mexico
Men som med så mange andre faktorer inden for virk-
somhedsobligationer, så er rating ikke bare rating. Et  
eksempel på dette er, at en investment grade-rating i  
Mexico svarer til en high yield-rating i USA. 

”Et selskab fra Mexico kan have ligeså stærke nøgletal 
som et investment grade-selskab i USA, men mexicanske 
selskaber straffes for Mexicos lavere kreditvurdering.  
I mange tilfælde er det fair nok, men for selskaber med  
meget eksport, er straffen for hård,” forklarer Klaus  
Blaabjerg. 

For ifølge Klaus Blaabjerg er der mange solide selska-
ber i Mexico.

”Da Trump blev valgt, gik alle investorer ud af Mexico på 
grund af frygten for en mur. Vi forventer ingen mur og er 
overvægtet i Mexico. Men det er et risikoscenarie, som vi 
også forholder os til,” siger Klaus Blaabjerg. 

På kort sigt forventer Klaus og hans team dog vola-
tilitet på grund af det kommende valg i juli i år. 

”Den politiske usikkerhed i Mexico kan godt give lidt 
udsving, men det kan også skabe nogle interessante 
købsmuligheder. Vi mener, at der er mange solide selska-
ber i Mexico, så vi tænker langsigtet. Politisk usikkerhed 
vil ofte svække landets valuta, og vi vil derfor se på de 
selskaber, som vil drage fordel af en svagere valuta. Det 
kan for eksempel være selskaber med en høj andel af 
eksport,” afslutter Klaus Blaabjerg. 

Vi mener, at der er  
mange solide selskaber  
i Mexico, så vi tænker  

langsigtet
Klaus Blaabjerg  

Head of Corporate Credit 



ANSVARLIGE INVESTERINGER
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Ansvarlige investeringer, bæredygtige inve-
steringer, etiske investeringer – kært barn 
har mange navne. Alle tre begreber fylder 
mere og mere i investeringsverden og der-
med også i Formuepleje. Vi har længe brugt 
ESG-screening (Environmental, Social & 
Governance) af vores globale aktier. 

”Vi følger FN’s seks principper for  
ansvarlig investering – også kaldet UN PRI.  
I praksis betyder det, at vi undersøger  
sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige 
forhold i de selskaber, vi investerer i. Sam-
tidig er vores globale aktieinvesteringer  
underlagt Norges Banks (Den Norske Olie-
fonds) eksklusionsliste, og det betyder, at vi 
for eksempel ikke kan investere i våbenfa-
brikation og tobak,” forklarer direktør  
Søren Astrup fra Formuepleje.

Et af under-områderne inden for ansvar-
lige investeringer er impact-investeringer: 
en investering, der ud over et afkast også vil 
skabe en positiv indflydelse på miljømæs-
sige og/eller sociale forhold. I Formuepleje 
har vi også impact-investeringer, men indtil 
videre kun for institutionelle investorer på 
grund af den juridiske konstruktion af  
fondene, og fordi det er en langsigtet bundet 

investering. Men vi arbejder på at kunne  
levere et lignende produkt til alle vores 
kunder. 

”Vi er slet ikke i tvivl om, at ansvarlige 
investeringer og impact-investeringer er en 
vigtig del af fremtidens finansielle marke-
der. Alle virksomheder har i dag en corpo-
rate governance-politik eller en miljøpoli-
tik, og der er generelt et højere krav om, at 
virksomhedsledere påtager sig et socialt 
ansvar,” siger Søren Astrup. 

Erfaringer fra impact
Formueplejes administrerende direktør, 
Niels B. Thuesen, har selv haft ESG-temaet 
helt inde på kroppen og har længe været  
involveret i impact-investeringer. I syv år 
har han været rådgiver for præsidenten i 
Mozambique, han har siddet i bestyrelsen i 
Danida, og har også været involveret i  
mikrofinansiering for at hjælpe entrepre-
nører i syv forskellige lande via sin besty-
relsespost i MyC4, som formidler mikro-
kredit til Afrika.

Niels har herudover været involveret i at 
hjælpe danske institutionelle investorer med 
investeringer i afrikansk landbrug og i den 

Af Camilla Jenkey, Communication Officer, Formuepleje // camilla.jenkey@formuepleje.dk

Ansvarlige investeringer fylder mere og mere på de finansielle
markeder. Formuepleje screener alle globale aktier, vi investerer
i for sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige forhold. Men de
såkaldte impact-investeringer er også en del af Formueplejes
produktpalette.

MENINGSFULD  
INVESTERING

Niels B. Thuesen
Adm. direktør, partner 

Søren Astrup
Direktør, partner 

>>
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ANSVARLIGE INVESTERINGER

forbindelse medvirket til at lancere den hidtil største landbrugs-
fond i Afrika: Silverlands Fund I, som har en afkastforventning 
over dens ca. 10-årige levetid på ca. 15% p.a. og en lav risiko for 
tab. Samtidig skal fonden og dens aktiviteter være katalysator for 
at forbedre det økonomiske råderum for de fattigste i de områder, 
hvor de opererer med en samlet årlig impact på langt mere end 
fondens samlede investeringskapacitet.  

”Det kan umiddelbart lyde som mission impossible, for det er 
endnu ikke lykkedes for u-landshjælpen at bekæmpe fattigdom-
men markant, men jeg har set det før i forbindelse med mit råd-
givningsarbejde for den tidligere præsident for Mozambique, ”  
udtaler Niels B. Thuesen. 

Og Silverlands Fund 1 er allerede efter syv år godt på vej til ind-
fri både de hårde økonomiske mål og de bløde målsætninger for 
de fattigste afrikanere. 

”Når det bliver gjort rigtigt, så har impact-investeringer meget 
stor positiv indflydelse. Siden lanceringen af Silverlands Fund I,  
har mere end 90.000 afrikanske familier i gennemsnit opnået en 
merindtjening på 486 dollar mere om året – det er mere end en 
fordobling af deres indkomst og en afgørende game changer  
for den enkelte familie, der typisk får mere end fordoblet deres 
husstandsindkomst,” siger Niels B. Thuesen.  

Som ringe i vandet
Studier har vist, at den ekstra indkomst i høj grad anvendes  
til uddannelse af børn, men også voksne. Men historien er  
faktisk endnu bedre, for pengene bliver brugt flere gange.  

FN’S 17 VERDENSMÅL

1.   Afskaf fattigdom i alle dens former overalt

2.      Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret 
ernæring og støt bæredygtigt landbrug

3.   Fremme sundhed og trivsel for alle i alle aldre

4.     Fremme kvalitetsuddannelse og muligheder for 
livslang læring for alle

5.      Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk kvinder 
og pigers rettigheder og muligheder

6.     Fremme adgang til, og bæredygtig forvaltning af, 
vand og sanitet for alle

7.      Fremme adgang til billig, pålidelig, bæredygtig og 
moderne energi til alle

8.     Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig 
økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse 
og anstændigt arbejde for alle

9.      Opbyg en modstandsdygtig infrastruktur, støt  
inkluderende og bæredygtig industrialisering og 
frem innovation

10. Reducer ulighed i og mellem lande

11.  Gør byer og lokalsamfund inddragende, sikre,  
modstandsdygtige og bæredygtige

12. Fremme bæredygtigt forbrug og produktion

13.  Hurtig indsat for at bekæmpe klimaforandringer og 
dens indvirkninger

14.  Bevar og sikre bæredygtig udnyttelse af verdens
havene og andre hav samt marineressourcer

15.  Beskyt, genopret og støt bæredygtig udnyttelse af 
økosystemer og af skove, bekæmp ørkendannelse, 
stands jordforringelser og tab af biodiversitet

16.  Støt fredelige og inkluderende samfund, sikre  
adgang til retfærdighed for alle og opbyg effektive, 
ansvarlige og stærke institutioner på alle niveauer

17.  Styrk det globale partnerskab for handling og øg 
midlerne til at nå målene
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Den økonomiske vækst spreder sig som ringe i vandet og  
skaber også bedre betalte jobs. 

”I økonomi-termer kan det forsigtigt anslås, at den 
samlede indkomst-stigning fra de 90.000 familier på ca. 
44 mio. USD, kan ganges med en faktor 6 for at finde den 
samlede årlige BNP-effekt på de afrikanske lande – altså i 
alt mere end 260 mio. USD i årlig indkomst. Det er mere 
end Silverlands Fund I’s samlede investeringskapital,”  
siger Niels B. Thuesen og tilføjer, at investorerne i Fund I 
kan være stolte over at have været med til skabe denne 
impact samtidig med udsigten til et attraktivt afkast.

Silverland bliver forvaltet af britiske Silverstreet Capital, 
som har hovedkontor i London, men de fleste medarbej-
dere er bosiddende i det sydlige Afrika. Tilstedeværelse i 
de lande, der investeres i, samt dokumenteret erfaring med 
at drive professionelt landbrug i Afrika, er afgørende for 
udfaldet. Formuepleje er p.t. i gang med at rejse midler til 
Silverlands Fund II til institutionelle kunder.

FN’s Verdensmål
På et FN-topmøde i 2015 blev 17 nye og ambitiøse udvik-
lingsmål vedtaget af de 193 medlemslande. Målene for-
pligter medlemslandene til at arbejde for blandt andet at 
afskaffe fattigdom og sult, reducere uligheder, sikre god 
uddannelse og bedre sundhed til alle og mere bæredyg-
tig økonomisk vækst. FN regner med, at det vil koste  
omkring 3,9 billioner dollar om året, og at private og  

offentlige midler kun når op på 1,4 billioner dollar. Så der 
er brug for flere fonde med impact-investeringer. 

”Ansvarlige investeringer og impact-investeringer  
fylder mere og mere på de finansielle markeder. Vores  
fokus på området drejer sig om, at vi sammen med vores 
investorer gerne vil være med til at gøre en positiv for-
skel. For langsigtede investorer som os er vi sikre på, at 
det vil gå hånd i hånd med et merafkast. Derfor arbejder 
vi hårdt på at kunne tilbyde alle vores kunder impact- 
investeringer,” afslutter Søren Astrup. 

ANSVARLIGE  
INVESTERINGER

1.   Vi vil integrere ESGforhold i investerings
analysen og beslutningstagningsprocessen

2.   Vi vil udøve aktivt ejerskab og integrere  
ESGforhold i ejerskabspolitikker og i den 
operationelle håndtering af investeringerne

3.   Vi vil søge at opnå åbenhed om ESGforhold 
hos de enheder, vi investerer i

4.   Vi vil fremme accept og implementering af 
principperne i investeringsbranchen

5.   Vi vil samarbejde om at øge effektiviteten  
i forbindelse med implementeringen af prin
cipperne

6.   Vi vil rapportere om vores aktiviteter og  
fremdrift i forhold til at implementere  
principperne

IMPACT-INVESTERINGER

Impactinvesteringer har til formål at gavne 
sociale eller miljømæssige forhold samtidig 
med et økonomisk afkast. Impactinvesterin
ger er en del af socialt ansvarlige investerin
ger (Social Responsible Investments, SRI), 
men mens definitionen af socialt ansvarlige 
investeringer indebærer at undgå skade,  
søger impactinvesteringer aktivt at gøre en 
positiv forskel ved at investere i eksempelvis 
nonprofit organisationer, der gavner sam
fundet eller i cleantechvirksomheder. 

Kilde: Investopedia
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Af Camilla Jenkey, Communication Officer, Formuepleje // camilla.jenkey@formuepleje.dk

Googles indtjening kommer primært fra reklamer, men de adskiller sig fra  
konkurrenterne. På de fleste medier bliver brugeren irriteret over reklamerne.  
Sådan er det ikke med Google.

Alle kender verdens største søgemaskine, Google.  
Sel skabet er så kendt, at det har skabt sit eget verbum: 
forbrugeren ’googler’ varer og information. Omsætnin-
gen i Google kommer primært fra reklamer på google.
com, Googles app, YouTube, Google Maps og Gmail. 

”Vi tror på, at reklamer i meget højere grad end tid-
ligere vil blive mere personlige, tidsoptimerede og pro-
duktorienterede i forhold til de reklamer, vi i dag kender 
fra almindelig tv og print. Der er nogle få store spillere i 
den vestlige verden, der kender os som forbrugere rigtig 
godt, og er positioneret til at levere disse reklamer,  
Facebook, Google og måske Apple,” siger portefølje-
manager Klaus Ingemann fra AllianceBernstein, som  
udvælger aktier i Formueplejes globale aktieporteføljer.

Facebook og Google tager tilsammen næsten al væk-
sten i online-reklamer, som forventes at udgøre halvde-
len af verdens reklamebudget i 2020. Google alene  
omsætter for 600 milliarder kroner ved at levere online 

reklamer og vokser 20 procent om året. Dermed er online-
reklamer en større forretning i dag end reklamer på TV.

Ingen reklameirritation
Men Google adskiller sig fra konkurrenterne. På Face-
book bliver brugeren direkte eksponeret for reklamerne, 
og det smitter i nogle tilfælde af på brugen af Facebook. 
Sådan er det ikke med Google.

”Google er den eneste på markedet, hvor brugeren 
selv beder om reklamen, når han for eksempel googler 
nye løbesko og får en annonce op for en sportsforret-
ning,” siger Klaus Ingemann. 

Derfor tror han, at Googles forretningsmodel er mere 
robust i forhold til forbrugerens vaner og manglende  
accept af påtrængende reklamer.

Google er et datterselskab i Alphabet Inc, som indgår i 
AllianceBernsteins globale aktieporteføljer. Men Alphabet 
er mere end søgemaskinen. 

AKTIEPORTRÆT

Når forbrugeren selv  
beder om reklamer

Klaus Ingemann
Senior Research Analyst, AllianceBernstein
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”Alphabet ser blandt andet ud til at være verdensledende 
inden for kunstig intelligens, som vil blive drivkraften bag 
både digitale assistenter som Apples Siri og Amazons 
Alexa samt selvkørende biler,” siger Klaus Ingemann. 

Ansvarlig investering
I alle investeringsbeslutninger i Formueplejes globale  
aktieporteføljer indgår en analyse af, om selskabet er en  
ansvarlig investering – alle selskaber bliver analyseret  
på ESG-parametre (Environmental, Social & Governance. 
Det betyder, at hvis et selskab får nogle alarmklokker til 
at ringe, så skal der kompenseres. Der investeres ikke i 
selskaber, som bryder med menneskelige normer og 
værdier, så tobak og våben indgår eksempelvis ikke i  
porteføljerne. Mere konkret, så er globale aktier  
underlagt Norges Banks (Den Norske Oliefonds)  
eksklusionsliste.  

”Vi analyserer alle selskaber på samme måde. Først  
afgør vi, om vi mener, at selskabet er interessant at inve-
stere i ud fra traditionelle parametre, inklusiv ESG.  
Vi sørger for at tage højde for både ESG risici, og hvordan  
ledelser håndterer disse risici. Til sidst ser vi på, om vi 
kan påvirke selskabet i en bedre retning,” forklarer  
Klaus Ingemann. 

I Alphabets tilfælde har Klaus Ingemann og hans  
kolleger vurderet, at de skal kompenseres for sociale  
risici og governance risici. Datasikkerhed er en stor risi-
kofaktor (social), men det er også et område, som Google 
har stor fokus på. 

”Vi mener, at der er en risiko for, at de bliver hacket, 
men vi mener samtidig, at de har fuld fokus på risikoen, 
og håndterer det professionelt. Samtidig er konsekven-
serne af et angreb mindre skadeligt eftersom Google ikke 
har folks kreditkort, personnumre og så videre,” siger 

porteføljemanager Klaus Ingemann. Til gengæld straffes 
Google hårdt på deres ledelsesstruktur (governance).

”Deres ejerstruktur er opdelt i to aktieklasser, der  
sikrer, at de to stiftere Larry Page og Sergei Brin sidder 
på kontrollen og stemmerne i selskabet på trods af, at de 
økonomiske interesser er fordelt på globale investorer. 
Denne opdeling medfører en vis risiko for, at selskabet 
ikke nødvendigvis drives til aktionærernes fordel, men  
til tider vil drives efter disse to herrers ønsker,” siger 
Klaus Ingemann. 

Han forklarer også, at investorerne ikke har mulig-
heden for at straffe ledelsen via en overtagelse af selska-
bet, som er umuligt med denne aktieklassestruktur. 

”Vi kræver en ekstra kompensation til vores investo-
rer for at løbe den risiko,” siger Klaus.  

På environmental klarer Alphabet sig godt. Selvom  
de er storforbrugere af både vand og el, så gør de meget 
for at forbruge bæredygtigt, og har blandt andet forplig-
tet sig til at investere 15 milliarder kroner i vedvarende 
energi. 

FAANG er et akronym for de største  
tech-aktier på markedet:  
Facebook, Apple, Amazon, Netflix og 
Google. De tre største er Apple,  
Amazon og Google. 
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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. 

Wells Fargo & Company er en amerikansk 
finans- og bankvirksomhed, som blev stif-
tet i 1852, og har hovedsæde i San Fran-
cisco i Californien. Wells Fargo & Co. er en 

multinationale koncern, som dækker i det meste af USA, 
men også er tilstede i 35 lande i verden med over 70  
millioner kunder. Wells Fargo & Co tilbyder mange af  
de traditionelle bankydelser, som fx privatkundebank, 
erhvervsbank og investeringsbank. I 2016 havde Wells 
Fargo & Co. 268.800 ansatte og omsatte for næsten 90 
milliarder US dollars.

MTN Group er et sydafrikansk multinatio-
nalt mobil-telekommunikationsfirma. MTN 
Group har deres hovedsæde i Johannes-
burg, men opererer i Afrika, Europa og 

Asien. På verdensplan har MTN Group omkring 232,6  
millioner brugere. I 2017 omsatte MTN Group for 132,8 
milliarder ZAR.

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.  

Jyske Bank er Danmarks anden-
største bank med hovedsæde i Silkeborg. Ud over Jyske 
Banks bankforeninger i Danmark består koncernen af 
datterselskabet BRFkredit, leasingselskabet Jyske Finans 
samt en datterbank i Gibraltar. Banken blev grundlagt i 
1967 og har i dag næsten 4.000 ansatte. I 2017 omsatte 
Jyske Bank for 8,3 milliarder kroner.

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.

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 idag mere end 
24.000 forretninger i 70 forskellige 

lande. I 2017 omsatte virksomheden for 22,3 milliarder 
USD med omkring 277.000 ansatte på verdensplan.

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

tion beskæftiger sig hovedsageligt med telekommunikati-
onsløsninger, men laver også call-center services, tele-
kommunikationsudvikling og andre typer kommunika-
tionsservices. KDDI Corporation servicerer i dag omkring 
64 millioner abonnenter til mobiltelefoner og 8,8 millio-
ner til fastnet, i både Japan og resten af verden. I 2017 
omsatte KDDI Corporation for 42,3 milliarder US dollars 
med næsten 35.000 ansatte.

Alphabet Inc. er et holdingselskab 
med over 72.000 ansatte oprettet 

af Google Inc. i 2015. Selskabet ejer flere selskaber, som 
før var ejet eller skabt af Google, inkluderet Google selv. 
Alphabet har hovedkontor i Californien, USA og havde i 
2017 en omsætning på 110,85 milliarder USD. 

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

Firmaet blev grundlagt af Bill Gates og Paul Allen tilbage 
i 1975. Microsoft udvikler og producerer computersoft-
ware, såsom styresystemet Microsoft og Office-pakken, 
samt forbrugerelektronik, såsom spillekonsollen Xbox og 
tablets kaldet Microsoft Surface. Virksomheden er ver-
dens største softwareproducent målt på omsætning og 
et af verdens mest værdifulde selskaber. I 2017 havde 
Microsoft 124.000 ansatte og en omsætning på 90 milli-
arder dollar.
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Formueplejes foreninger på tværs 
Oversigt over samtlige Formueplejes investerings- og kapitalforeninger, opgjort pr. 21. marts 2018.

* 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 118,14 0,00 kr. 0,30/0,30 1,74 Globale aktier inden for stabilt og cyklisk forbrug

Formuepleje Globale Aktier 142,96 9,20 kr. 0,30/0,30 1,64 Global aktieportefølje

Formuepleje LimiTTellus 150,13 Akkumulerende 0,30/0,30 0,85
Global aktieportefølje med mulighed for risikostyring
10% resultathonorar**

Absalon Danske Aktier 108,52 15,90 kr. 0,30/0,30 1,71 Danske aktier

Absalon EM Virksomhedsobl. 112,11 2,50 kr. 0,65/0,65 1,26 Virksomhedsobl. udstedt af selskaber inden for Emerging Markets

Absalon Global High Yield 109,67 2,80 kr. 0,50/0,50 1,16 Globale virksomhedsobl. med lavere gns. rating end Investment Grade

Absalon Obligationer 103,19 2,10 kr. 0,25/0,25 0,58 Danske obligationer og globale virksomhedsobligationer

Absalon Rusland 119,16 0,00 kr. 1,00/1,00 2,44 Aktier inden for SNGområdet, dog primært russiske

Absalon PensionPlanner Stabil 160,69 Akkumulerende 0,40/0,40 2,00 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

Absalon PensionPlanner Moderat 173,86 Akkumulerende 0,40/0,40 2,01 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

Absalon PensionPlanner Balance 201,06 Akkumulerende 0,50/0,50 1,65 Balanceret portefølje med ligelig fordeling af obligationer og aktier

Absalon PensionPlanner Vækst 237,71 Akkumulerende 0,50/0,50 1,87 Balanceret portefølje med overvægt af aktier i forhold til obligationer

KLASSISKE FORMUEPLEJEFORENINGER

Formuepleje 
Optimum

Formuepleje 
Pareto

Formuepleje 
Safe

Formuepleje 
Epikur

Formuepleje 
Penta

Formuepleje 
Merkur

Formuepleje 
Fokus

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

obligation

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

Investeringsunivers og strategi Lavrisikoportefølje Lavrisikoportefølje med anvendelse af tangentporteføljeteori
Korrelerer svagt 

med aktier  
og obligationer

Rentearbitrage

Typisk gearing 0 1 2 3 4 0 4

Eksponeringer i % af balance

Obligationer og kontanter 40 55 62 69 71 1 100

Markedsneutrale stategier 0 3 3 3 3 14 0

Virksomhedsobligationer 26 10 5 0 0 15 0

Globale aktier, bruttoeksponering 34 33 30 28 27 70 0

Markedseksponering i %

Obligationer og kontanter 40 113 180 264 334 1 496

Markedsneutrale stategier 0 7 9 11 12 14 0

Virksomhedsobligationer 26 20 15 0 0 15 0

Globale aktier, bruttoeksponering 34 68 87 106 126 70 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 21. marts 2018 121,89 132,74 151,55 173,80 190,33 110,32 123,18

High Water Mark 123,70 136,17 156,74 180,72 199,13 111,94 124,53
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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/mødos.
 
 

INTRODUKTION TIL FORMUEPLEJE

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

INTROMØDER

AARHUS Fredag den 20. april 2018 kl. 12.00

HELLERUP Fredag den 20. april 2018 kl. 08.30

HELLERUP Torsdag den 3. maj 2018 kl. 17.00

AARHUS Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 12.00

KØGE Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 17.00

VIBORG Onsdag den 16. maj 2018 kl. 16.00

FREDERICIA Torsdag den 24. maj 2018 kl. 16.00

HELLERUP Torsdag den 24. maj 2018 kl. 12.00

NIVAAGAARD Fredag den 1. juni 2018 kl. 12.00

HELLERUP Tirsdag den 12. juni 2018 kl. 16.00

INTROMØDER FORMUEPLEJE EJENDOMME II

SKOVSHOVED Torsdag den 12. april kl. 17.00

AARHUS Onsdag den 18. april kl. 17.00

HERNING Torsdag den 19. april kl. 17.00

AARHUS Onsdag den 16. maj kl. 17.00

HELLERUP Onsdag den 23. maj kl. 8.00

HELLERUP Onsdag den 23. maj kl. 17.00

SKOVSHOVED Torsdag den 24. maj kl. 17.00

AARHUS Torsdag den 7. juni kl. 17.00


