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LEDER

DET ER RESULTATERNE DER TÆLLER
”However beautiful the strategy,
you should occasionally look at the results.”
citat, der ofte tilskrives Winston Churchill

Søren S. Astrup
direktør, Formueplejeforeningerne

Når man har med de finansielle markeder at gøre, kan man kan bruge uendelig meget tid på at tale
om, analysere, planlægge og lægge strategier for, hvordan man gerne vil investere. Og selvfølgelig
skal man være forberedt grundigt, inden man investerer. I sidste ende handler det dog om de
resultater og afkast, vi som kapitalforvalter kan præstere.
Med mere end 30 års dokumenterede investeringsresultater
har vi både den rette erfaring og de rigtige kvalifikationer, der
ruster os til at kunne navigere igennem de nedture, der vil
komme fra tid til anden på finansmarkederne. Og med mere
end ni års fornuftig økonomisk vækst siden finanskrisen kan
jeg som en selvfølgelighed konstatere, at vi er tættere på enden
af det nuværende økonomiske opsving, end vi har været.
Ikke at vi forventer en nedtur lige om hjørnet. Dertil er
væksten for høj, pengepolitikken for lempelig og virksomhedernes indtjening for god. Min pointe er, at vi ved, der før eller
siden kommer en nedtur igen, men at jeg er overbevist om, at vi
i Formuepleje er bedre forberedt på det end nogensinde før.
For det første har vi vores 30-årige track rekord med dokumenterede gode resultater. Det er det, nogle kalder ”proof of
concept”. Jeg kalder det bare erfaring.
For det andet har vi løbende forbedret vores risikostyring
og investeringsrammer – særligt efter finanskrisen. Det betyder blandt andet, at risikoen generelt er betydeligt lavere i alle
vores investeringsløsninger anno 2018 end anno 2008.
Faktisk er det den laveste risiko nogensinde for de fleste investeringsløsninger, vi kan tilbyde.
For det tredje er vi i Formuepleje 85 medarbejdere – heraf
30 som direkte har med investeringer og risikostyring at gøre i
vores porteføljer.
For det fjerde er vores fokus, at vores porteføljer skal
sammensættes, så vi undgår store tab, når der er uro på
markederne. At det er tilfældet, kan vi nu dokumentere.
For det femte gør vi i investeringskomiteen i langt højere
grad end tidligere brug af såkaldt taktisk aktivallokering. Det
betyder for eksempel, at vi i løbet af et år reducerer vores
aktieandel, når markederne er steget meget og alt ser ”for godt
ud” for igen at købe op i aktiemarkedet, når det er relevant.
Med andre ord har vi i høj grad fokus på at navigere aktivt i
markedet, selv når udsvingene blot er krusninger i overfladen
og ikke kun, når det blæser op til stormvejr.
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Stilhed før storm?

2017 var et historisk stille år uden kursudsving af betydning i
negativ retning. Sådan kunne man ikke forvente, 2018 ville
fortsætte, og det er heller ikke sket. I februar havde vi kraftig
aktieuro, og hele foråret har en mulig handelskrig rumlet og
skabt mere usikkerhed i markederne. I maj fik vi så regeringskrisen i Italien, der også skabte nervøsitet i markederne.
På trods af dette har vi været i stand til at levere fornuftige
resultater i år. For eksempel har vores globale aktieportefølje
LimiTTellus givet et afkast på 6,4 procent i år mod verdensaktieindeksets 4,6 procent. Tilsvarende er der leveret topresultater i vores porteføljer med virksomhedsobligationer, ligesom
vores balancerede konceptporteføljer klarer sig godt – med
Penta i spidsen med et år til dato-afkast på over 7,5 procent.
Det merafkast er skabt i et marked, hvor den amerikanske
centralbank har hævet renten to gange i år og syv gange siden
2015. Tilsvarende har der heller ikke just været ro i kølvandet
på Trumps nye toldsatser og en italiensk finansministerkandidat, der ikke kunne godtages, blot for at nævne et par eksempler. Den slags uro vil fortsat sætte sit præg på markederne.
Vi er forberedt på, at det vil fortsætte, og at tingene hurtigt
kan ændre sig. Og der er min beroligende pointe, at vi i
Formuepleje aldrig har været bedre forberedt.
Derfor kan jeg bare sige ’god læselyst’ i dette nummer
af FORMUE, hvor I denne gang kan møde de rådgivere, som
mange af jer måske kender i forvejen. Vi sætter også fokus på,
hvordan vi griber det an, når renterne som forventet stiger
i den kommende tid, og vi ser naturligvis på situationen i
Italien, der skabte nervøsitet i maj.

Søren S. Astrup,
direktør, Formueplejeforeningerne
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NYHEDER

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER
FÅR TOP-RATING
Formueplejes virksomhedsobligationsfond
Absalon Invest EM Virksomhedsobligationer
er det seneste skud på stammen af fonde i Formuepleje-regi, der på baggrund af sine resultater har fået fem stjerner fra Morningstar.
Formueplejes emerging markets-fond
Absalon Invest EM Virksomhedsobligationer
er tre år efter sin tilblivelse for første gang
blevet ratet hos Morningstar. Og det er med
topkarakteren fem stjerner i første hug.
Noget der naturligvis falder i god jord hos
Toke Katborg Hjortshøj, senior portefølje

manager i Absalon Capital, som kalder de fem
Morningstar-stjerner for en blåstempling
– ikke mindst fordi de uddeles på baggrund af
tre års resultater, og dermed er et resultat af
et langsigtet arbejde.
Absalon Invest EM Virksomhedsobligationer er baseret i Danmark og målrettet private
investorer i modsætning til Absalon EM
Corporate Debt, der er baseret i Luxembourg
og målrettet institutionelle investorer - og i
øvrigt fik fem Morningstar-stjerner i begynd
elsen af april.

Målt i perioden 15/3 – 12/6 2018

1 Derfor falder kurserne i dag
I slutningen af april blev der udbetalt udbytte i Formueplejes realisa
tionsbeskattede fonde. Udbetaling
af udbytte medfører et kursfald, som
flere investorer var interesserede i
forklaringen bag.
2 Formuepleje Ejendomme 1

køber sin første ejendom

TILLYKKE TIL SAFE!
Den 1. maj fyldte Formueplejes ældste fond
Safe 30 år. Udover at have overlevet tidens
tand, så har Safe givet sine investorer et gennemsnitligt årligt afkast på næsten 13 procent.
Men Safe er ikke kun Formueplejes ældste
produkt. Det er også det mest populære produkt, og for de fleste rådgivere er Safe deres
’elevatortale’, når de skal forklare, hvem

MEST LÆSTE PÅ
FORMUEPLEJE.DK

Formuepleje er. Safe blev skabt efter Black
Monday, fordi folk søgte sikkerhed efter det
voldsomme fald på aktiemarkedet i oktober
i 1987.
Den rolle har Safe holdt fast i, selv om
investeringskonceptet er blevet ændret
løbende, så det er tilpasset nutidens finansielle markeder.

Formuepleje Ejendomme 1 foretog i
foråret sit første ejendomskøb i en
ejendom bestående af 66 fuldt
udlejede lejligheder på Montagehalsvej i Valby. Ejendomsdirektør
Lars-Erik Larsen fortæller i artiklen
om, hvorfor valget faldt på netop
denne ejendom.
3 Hvor meget afkast kan jeg få

for en 10’er?

På trods af, at artiklen har et par år
på bagen, er flere investorer stadig
interesserede i at få svar på hvor
meget afkast, man kan få på sin
investering – og ikke mindst hvad
afkastet kræver i risiko.
4 Trumps toldmure udløser
kraftig aktieuro

En reel handelskrig mellem USA
og Kina brød i foråret ud efter
Trump indførte toldmure på stål
og aluminium. Aktiemarkederne
dykkede, men Formuepleje vurderede, at der ikke var grund til panik.
4 // FORMUE – 3. KVARTAL 2018

PENTA VINDER FLOT
TREDJEPLADS

I april vandt Formuepleje Penta en tredjeplads for
Best Multi Strategy Hedge Fund til den årlige Nordic
Hedge Award i Stockholm. Selv om vi havde foretrukket en førsteplads, så er vi stadig meget stolte over
Formueplejes placering blandt 154 fonde i det nor
diske univers. Penta var også nomineret i kategorien
Best Nordic Hedgefund Overall, men vi fik altså kun
en enkelt pris.
Tidligere har Penta vundet både Best Multi Strategy Hedge Fund og Best Nordic Hedge Fund Overall.
Det er sjette år i træk, at HedgeNordic uddeler priser
til de bedste fonde.
Formuepleje Penta er investeret i danske realkreditobligationer og globale aktier med en gearing
på cirka fire gange den investerede formue. Gea
ringen gør, at en investering i Formuepleje Penta
kan sammenlignes med en investering i det globale
aktieindeks.

Kundedirektør Helle Snedker stiller ejendomsdirektør Lars-Erik Larsen spørgsmål om ejendomsfondene

TAK FORDI I KOM!

I maj afholdt Formuepleje de tilbagevendende Formueplejedage i
Jylland og på Sjælland for kunder. Denne gang var temaet Safes 30 års
fødselsdag, og hvordan vi bruger vores lange historik til at forberede
os på fremtidens finansielle markeder. Sammenlagt deltog 1200
kunder fordelt på syv arrangementer, hvoraf de fem var for Premiumkunder.

Om Formuepleje Premium

Formuepleje Premium er for investorer, som investerer minimum 3
millioner kroner i Formueplejes foreninger. Som Premium-kunde får
du blandt andet en personlig rådgiver samt adgang til specialarrangementer. Læs mere om Premium på side 17.

BLIV PREMIUM-KUNDE OG FÅ FLERE FORDELE
Som Premium-kunde har du gratis adgang til Nivaagaards Malerisamling.
Museets faste samling indeholder en række kendte værker – blandt andet
en Rembrandt. Derudover viser museet to-tre årlige særudstillinger, ofte
af nyere eller moderne kunst. Frem til den 12. august kan man opleve
særudstillingen ”En duft af evighed” og den stedsspecifikke installation
”Nature Morte”, som består af mere end 70.000 tørrede blomster.
Museets næste særudstilling er med tegneren og illustratoren Jens Hage,
som blandt andet er kendt for sine karikaturer i Berlingske. Udstillingen kan
opleves fra 26. august til 30. december. Læs mere om, hvordan du bliver
Premium-kunde på side 17 i dette magasin.
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EJENDOMME 2

”VI TAGER INGEN
UDLEJNINGSRISIKO”
Formueplejes ejendomsdirektør Lars-Erik Larsen har klare holdninger til, hvad Formueplejes
ejendomsfonde skal investere i, og han er tæt på at afslutte investeringerne i den første fond.
Så de 125 millioner, som blev rejst i Formuepleje Ejendomme 1 i efteråret 2017, er nu tæt
på at være investeret.
AF CAMILLA JENKEY, COMMUNICATION OFFICER, FORMUEPLEJE // CAMILLA.JENKEY@FORMUEPLEJE.DK

I marts kunne Formuepleje fortælle, at den første
ejendom var blevet købt til fonden Formuepleje Ejendomme 1 – en nyopført ejendom i Valby med 66 lejligheder, som stod færdig i oktober 2017. Ejendommen
hedder Montagehallen og ligger i den nye bydel Valby
Maskinfabrik, som ligger tæt på Valby Langgade, Valby
Station og butikscentret Spinderiet. Samtidig ligger
bygningen kun cirka 4,5 kilometer fra Rådhuspladsen.
”Der er tale om en kvalitetsejendom, der i enhver
henseende opfylder de kriterier, vi har opsat for vores
ejendomsinvesteringer. Ikke mindst er der tale om en
attraktiv beliggenhed centralt i Valby, og vi opfylder
dermed ejendomsfondens kriterier for beliggenhed,”
siger ejendomsdirektør i Formuepleje Lars-Erik Larsen.

Ny ejendom i Aarhus

I maj lykkedes det Lars-Erik Larsen at finde en ejendom
i Aarhus, som matcher de opstillede kriterier for en
kvalitetsejendom. Købet var dog ikke endeligt lukket
ved redaktionens afslutning, så beliggenheden bliver
først offentliggjort, når overdragelsen er endelig.
”Vi har besluttet os for at investere i en ejendom, som
ligger meget tæt på centrum af Aarhus og tæt på uddannelsesinstitutionerne,” siger Lars-Erik Larsen.
Ejendommen er dog ikke nyopført, men er til
gengæld oprindeligt bygget for 10 år siden som en
ejendom med ejerlejligheder, der skulle sælges selvstændigt. Det satte finanskrisen en stopper for, og
ejendomsmarkedet gik mere eller mindre i stå, og i
stedet blev ejendommen sat til salg som lejemål.
6 // FORMUE – 3. KVARTAL 2018

”Det at ejendommen oprindeligt blev bygget til selvstændige ejerlejligheder betyder, at alt interiør er af
en højere kvalitet, end hvad du normalt ser i udlejningsejendomme. Der er ikke sparet på materialerne, og
der er for eksempel Vola-armaturer overalt,” siger
Lars-Erik Larsen.

Ingen udlejningsrisiko

I sine analyser af om et ejendomsprojekt er en god
investeringscase, ser Lars-Erik Larsen allerførst på
beliggenhed, og her har han fokus på vækstområder
udvalgt på baggrund af data fra blandt andet Danmarks Statistik og Institut for Fremtidsforskning.
Dernæst ser Lars-Erik Larsen på ejendommens
nøgletal, og så på om ejendommens lejligheder er
fuldt udlejet. Sidstnævnte kan være afgørende for,
om han vil investere i ejendommen.
”Vi tager ingen udlejningsrisiko. Ejendommen skal
være fuldt eller næsten fuldt udlejet. Ellers investerer
vi ikke i ejendommen. Montagehallen var fuldt
udlejet, da den var færdigbygget i oktober 2017,” siger
Lars-Erik Larsen.
Hvis lejlighederne i ejendommen er udlejet, så er
næste skridt at se på indretningen af lejlighederne.
Det skyldes, at huslejen er en afgørende faktor for, at
det skal blive en god investering. Fælles for ejendommene i Valby og i Aarhus er, at huslejeniveauet på
nuværende tidspunkt er lavere end markedsprisen.
”Vi regner ikke med, at ejendommen bliver meget
>>
mere værd, mens vi ejer den. Men vi forventer, at vi

Vi tager ingen udlejningsrisiko.
Ejendommen skal være fuldt eller
næsten fuldt udlejet. Ellers investerer
vi ikke i ejendommen
Ejendomsdirektør
Lars-Erik Larsen
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EJENDOMME 2

Ejendommen
Montagehallen ligger i den
nye bydel Valby
Maskinfabrik, som ligger tæt
på Valby Langgade, Valby
Station og butikscentret
Spinderiet

kan hæve huslejen, og det er derfor det eneste, vi forudsætter i vores afkast. Hvis huslejen stiger 2 procent, så
stiger ejendomsværdien også 2 procent,” forklarer LarsErik Larsen og tilføjer, at den nuværende lavere husleje i
Montagehallen betyder, at huslejen kan hæves ved fraflytning, så den kommer op på niveau med andre lejligheder i området.

Møder beboerne

Alle ejendomme, som kommer til at indgå i Formueplejes
ejendomsfonde, har Lars-Erik Larsen selv været ude at
gennemgå detaljeret, hvilket også omfatter nøje inspektion af lejlighederne.
”Det er vigtigt for mig at klassificere lejlighederne.
Er det oplagte delelejligheder, eller er det parlejligheder?
Er de små eller store? Det er afgørende for at kunne estimere, om der er plads til huslejestigninger igennem de
cirka 10 år, vi ejer ejendommen,” siger Lars-Erik Larsen,
som især er begejstret for den del af arbejdet, hvor han
møder beboerne.
”Jeg er altid ude at møde beboerne på ejendommene,
inden vi investerer. Det er vigtigt for mig at tale med
dem, der har deres hverdag i ejendommene, så jeg kan
teste, at det vitterligt er et tiltrækkende område og en
attraktiv bolig,” siger Lars-Erik Larsen.

HVORFOR MINIMUM 750.000?

Hvad er den bedste investering?

Men det er ikke Lars-Erik Larsen, som alene afgør, hvad
Formueplejes ejendomsfonde skal investere i. Forud for
den endelige investeringsbeslutning er der en proces,
hvor et særligt Advisory Board med ejendomseksperter
har bidraget til de indledende undersøgelser. Dernæst
foretager eksterne leverandører en udførlig undersøgelse.
De analyserer ejendommens tilstand, økonomi, juridiske
forhold, finansieringsforhold og områdets forventede
udvikling. Herefter fremlægger Lars-Erik ejendommen for
Advisory Board, inddrager deres kommentarer og fremsender den samlede indstilling for Formueplejes investeringskomite. Investeringskomiteen og Formueplejes
direktion foretager den endelige godkendelse.
”Denne tredelte beslutningsproces mindsker den samlede risiko i ejendomsfonden – og så er det selvfølgelig
god governance,” udtaler Lars- Erik og fortsætter:
”Jeg var en smule spændt, da jeg første gang skulle
fremlægge Montagehallen til investeringskomiteen. Jeg var
ikke klar over, hvilke spørgsmål jeg ville få,” indrømmer
Lars-Erik Larsen og fortæller, at spændingen hurtigt forsvandt, da han oplevede, at han fik sparring på nogle andre
områder, end han er vant til. Men Lars-Erik Larsen benytter ikke kun Advisory Boardet som sparringspartner.
”Montagehallen blev jeg gjort opmærksom på via
Advisory Board’et,” forklarer Lars-Erik Larsen.

Minumumsinvesteringen i Formueplejes ejendomsfonde er 750.000 kroner. Det skyldes, at det er en illikvid investering, da
fondens investorer ikke umiddelbart kan sælge deres andele. Derfor henvender fonden sig til semiprofessionelle investorer.
Ifølge FAIF-loven defineres en semiprofessionel investor som en investor, der kan investere minimum 100.000 euro, svarende til
750.000 kroner. Hvis en af ejendomsfondenes investorer ønsker at sælge før tid, vil Formuepleje forventeligt kende til investorer,
som vil være interesserede i at overtage investeringen, men dette kan ikke garanteres.
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ADVISORY BOARD
Lone Bøegh Henriksen

Ejendomsmægler MDE og indehaver
af 10 home-forretninger

Henrik Jensen

Administrerende direktør for De
Forenede Ejendomsselskaber A/S

Erik Andresen

Udviklingsdirektør og medejer af
Nybolig Erhverv-kæden

Alle beslutninger vedrørende køb og salg af ejendomme træffes af Formueplejes ledelse efter indstilling fra Formueplejes
investeringskomite, ejendomsdirektør Lars-Erik Larsen samt fra Formueplejes Advisory Board.

Næste skridt

Lars-Erik Larsen regner med at kunne skrive under
på den første investering i Formuepleje Ejendomme 2
i løbet af efteråret. Han leder især efter rækkehuse i
udkanten af Aarhus.
”Lejlighedspriserne i Aarhus er efterhånden så høje, at
en treværelseslejlighed koster det samme som et rækkehus, og jeg tror generelt, at interessen for rækkehuse
vil stige. Desværre er der ikke så mange rækkehuse i
Aarhus, men jeg har et godt netværk, så jeg regner med,
at jeg bliver inddraget, når der dukker nye projekter op,”
siger Lars-Erik Larsen og understreger, at han generelt
søger ejendomme, som ikke er liebhaver-ejendomme.
”Jeg mener, at der er for stor risiko i at investere i ejendomme i liebhaversegmentet,” vurderer Lars-Erik Larsen.

Vigtig byggeklods

Ejendomme kan med fordel være en del af en portefølje
som et supplement til aktier, obligationer og virksomhedsobligationer. Det vil sprede risikoen og bidrage til
et langsigtet, inflationsbeskyttet afkast, da ejendomme
hverken svinger i takt med aktier eller obligationer.
”Det er faktisk muligt at opnå et højere afkast uden at
øge sin risiko eller opnå samme afkast med lavere risiko,
hvis man inkluderer ejendomme i sine investeringer.
Samtidig har ejendomme vist sig at være en værdifast og
inflationssikret investering,” forklarer Jeanett Vestergaard
Mikkelsen, som er senior formuerådgiver i Formuepleje.
”Det kan være svært at komme succesfuldt ind på
ejendomsmarkedet. Der er mange detaljer, der skal tages
stilling til, hvis du vælger at købe en ejendom. Hvem skal
for eksempel administrere og drifte ejendommen, kan
lejeniveauet hæves ved genudlejning, hvordan skal
ejendommen vedligeholdes eller udvikles og er et fastforrentet lån bedre end et variabelt forrentet lån?”
spørger Jeanett Vestergaard Mikkelsen retorisk.
Via investering i Formueplejes Ejendomsfonde slipper
investorerne for at tage stilling til alle detaljerne og bliver i stedet en del af et professionelt investeringsfælles-

skab, hvor der har været eksperter ind over alle disse
vigtige spørgsmål. ”Vi står for alt det praktiske og med et
højt fagligt niveau. Samtidig bygger vores ejendomsfonde
på de samme værdier, som Formueplejes øvrige investeringsfonde har været kendt for i mere end 30 år, såsom
transparens og interessesammenfald mellem investorer
og Formuepleje”, afslutter Jeanett Vestergaard Mikkelsen.
Formuepleje Ejendomme 2 blev lukket for tilgang af nye
investorer den 15. juni med et samlet indskud på 180 millioner. Det forventes, at den næste ejendomsfond vil blive
lanceret til efteråret.

MONTAGEHALLEN
Montagehallen indeholder 66 veldisponerede tre-,
fire- og femværelseslejligheder fra 73-137 m2 (brutto)
og har et samlet boligareal på 6.833 m2. Lejlighederne
er fordelt på seks opgange i fire etager. Hver trappeopgang indeholder 11 boliger og har alle elevator.
Lejlighederne har balanceret ventilation og varmegenvinding, som giver et godt og sundt indeklima.
Samtidig sikrer varmegenvinding en god udnyttelse
af energien og er med til at mindske CO²-udslippet.

VALBY MASKINFABRIK
Valby Maskinfabrik er en ny bydel, som ligger på
en tidligere FLSmidth-grund og primært består af
ombyggede FLSmidth-fabriksbygninger. Bygningerne har i mange tilfælde beholdt det industrielle
præg med respekt for historien og de oprindelige
konstruktioner, men er indvendigt indrettet til at
opfylde moderne behov. Området har beholdt de
gamle navne som for eksempel Støberikvarteret og
Værkstedskvarteret. Når byggeriet er færdigt, vil
bydelen indeholde cirka 1200 bæredygtige boliger.
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RENTER

Cykliske sektorer som
it, cyklisk forbrug og industri
rammes først senere
af stigende renter.
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Aktier kan håndtere rentestigninger
– til et vist punkt

Renterne er begyndt at stige. I første omgang er det godt for aktiemarkedet, fordi det er udtryk for
økonomisk fremgang, men der kommer et vendepunkt, hvor rentestigningerne påvirker aktierne
negativt. Historisk har det været, når renten ramte cirka 5 procent, men med de lave renteniveauer
efter finanskrisen, er vendepunktet nok lavere – og dermed en udfordring, man skal forholde sig til.
AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, PRESSECHEF, FORMUEPLEJE // JACOB.KNUDSEN@FORMUEPLEJE.DK

I årevis er der blevet talt om, at renterne på et tidspunkt
skal stige. Nu er de begyndt at gøre det. Foreløbigt er der
ikke meget at være bekymret for, og aktierne vil nyde godt
af det, fordi stigende renter er et resultat af økonomisk
opsving – indtil en vis grænse i hvert fald. Men billedet kan
ændre sig, hvis renteniveauet bliver for højt.
Derfor er det helt store spørgsmål for tiden, hvor den
grænse ligger. Tidligere har man sagt, at det er positivt for
aktier, når den amerikanske rente er stigende, men fortsat
ligger under 5 procent, mens niveauet derover er negativt
for aktier. Men efter finanskrisen er der nye tider på rentefronten, og forholdet mellem stigende renter og aktiemarkedet er ikke partout det samme som førhen.
Da den 10-årige amerikanske rente i maj krydsede 3
procent, skabte det lidt bekymring for, om 3 procent var
den nye kritiske grænse for et positivt aktiemarked.
”Når renten er stigende, har det historisk været godt for
aktier indtil et niveau på cirka 5 procent i en 10-årigobligation. Men på grund af finanskrisens efterregninger
med både nul- og minusrenter kan man ikke regne med, at
5 procent fortsat er det renteniveau, der adskiller et positivt
og negativt aktiemiljø. Rentefølsomheden sætter ind lavere
nu end før finanskrisen blandt andet, fordi det naturlige
renteniveau, der defineres som ligevægten mellem investering og opsparing, i dag forventes at ligge lavere,” forklarer
Otto Friedrichsen, aktiechef i Formuepleje.

Årelang rentesnak er slut

Og det er slut med at snakke om, hvornår renten mon
stiger, for nu er den reelt begyndt at stige. Tendensen har
været opadgående et stykke tid og ventes at fortsætte,
konstaterer Morten Obel Skriver, som er chefstrateg i
Formuepleje.
”Man skal nok gå ud fra, at både renter og inflation
stiger. Faktisk er vi kommet til det punkt, hvor vi kan sige,
at renterne nu er steget. Trenden er klart opadgående, om
end det er fra et uhyre lavt udgangspunkt,” siger han og
uddyber:
”I Europa har trenden for den 10-årige rente været opad
i nu to år, mens den 2-årige rente fortsat holdes kunstigt
nede af ECB’s støtteopkøb. I USA har den 10-årige rentekurve været flad, men dog stigende på det seneste. Den
2-årige rente i USA er der til gengæld fuldt ræs på, og det
er typisk et sencyklisk tegn, hvis man kigger historisk på
rentekurvens udvikling,” siger han.

Tid til at tænke sig om

Ifølge Henrik Franck, direktør og partner i Formuepleje, er
der ingen tvivl om, at de stigende renter vil være et tema i
resten af det igangværende cirka ni år lange opsving. Det er
det næstlængste opsving nogensinde og kun overgået af
højkonjunkturen i 1990’erne, der mundede ud i it-boblen
lige efter årtusindskiftet.

>>
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Henrik Franck
Direktør, partner

Otto Friedrichsen

Head of Equities, partner

”Set ud fra et makroøkonomisk synspunkt er de stigende
renter et udtryk for, at der er fuldt tryk på økonomierne.
Ikke mindst i USA, hvor kapacitetsgrænsen sådan set er
nået og mere til. Spørgsmålet om, hvor længe det kan
blive ved, er af den grund højaktuelt,” siger Henrik
Franck, der mener, at det er klogere at være lidt varsom i
forhold til en eventuel nedgang i økonomien frem for at
tro, at de gode tider bare bliver ved i det uendelige.
Det hører man tit, når et opsving trækker ud i lang tid,
men det vender altid igen på et tidspunkt.
”Opsving dør jo ikke af alderdom, og lige nu er der
måske ikke nogen deciderede recessionstegn lige foran
næsen på os. Men der er da flere ting, der giver anledning til bekymring: I USA risikerer man at overophede
økonomien ved at pøse voldsomme skattelettelser ud i
en forvejen brandvarm økonomi, og i Europa er vækstmomentum ikke af samme kaliber, som da Europa overraskede alt og alle i 2017. Derudover har vi allerede set
det politiske kaos i Italien medføre finansiel uro. Der er
ikke grund til at tegne et rosenrødt billede, ligesom vi
heller ikke skal se kulsort på tingene. Jeg synes, at det er
vigtigt at anskue tingene nogenlunde afbalanceret,” siger
han og er helt enig i, at for eksempel den eksplosive
teknologiske udvikling har ændret på en række økonomiske faktorer, så det gør, at man ikke bare kan tage for
givet, at tingene gentager sig som før.

Ikke alt ændrer sig

Omvendt er der heller ingen grund til at tro, at alt er
anderledes nu end før.
”Der er nogle basale økonomiske sammenhænge, der
altid vil eksistere uanset teknologisk fremgang. En af
de sammenhænge er, at man ikke for evigt kan køre en
økonomi helt ud på kanten af, hvor varm den kan være.
Der ville det være bedre at forlænge opsvinget ved at
føre en stabil og let stram finanspolitik frem for at fyre
mere op under økonomien,” lyder det fra Henrik Franck.
Når man på det seneste har diskuteret mere intenst,
hvor vendepunktet i forhold til aktier ligger, skyldes det,
at den 10-årige amerikanske rente i midten af maj brød
over 3 procent for første gang i over syv år.
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Morten Obel Skriver
Chefstrateg, partner

”Det gav en vis frygt i markedet for, om 3 procent var den
nye grænse for, hvornår stigende renter blev et problem
for aktierne. Der viser vores udregninger, at det som en
generel betragtning nok nærmere er, når vi ligger et sted
i lejet mellem 3,5 og 4 procent,” siger Otto Friedrichsen,
der understreger, at det er en statistisk vurdering ud
fra nyere historik og således nærmere et område, hvor
samvariationen mellem obligationer og aktier bliver
neutral/negativ.

Hvor ligger vendepunktet nu?

I sig selv er der ikke noget, der tilsiger, at aktier ikke skal
kunne stige, blot fordi renten ryger over 3 procent.
”Men historisk kan man som sagt se vendepunktet i
samvariation mellem stigende renter og aktiemarkedet
ved en rente på omkring 5 procent, og det bliver selvfølgelig vendt og drejet, fordi renterne stiger, og vi ved, at
vendepunktet denne gang ligger et lavere sted, end det
historisk har gjort,” tilføjer Otto Friedrichsen.
Uanset hvad begynder de stigende renter, vi foreløbigt
har set, igen at skabe et alternativ til at investere i aktier.
Stigende renter er nemlig med til at sænke kurserne
på obligationer, og det får investorer med hang til sikre
investeringer med forudsigelige afkast og lav risiko
til at søge over i obligationsmarkedet frem for aktier,
som siden finanskrisen for udvalgte aktieområder har
fungeret som substitut for obligationer.
”Godt nok er prisfastsættelsen på aktier siden finans
krisen steget, men ikke i forhold til obligationer, som er
steget eksplosivt og på grund af de massive støtteopkøb
fra centralbankerne. Men i takt med at renterne stiger,
må obligationer over tid igen forventes at udgøre et reelt
alternativ til aktier,” forklarer Otto Friedrichsen, som
også har analyseret hvilke aktiesektorer, der bliver først
og hårdest ramt af stigende renter, og hvilke der
nyder bedst af samme udvikling.

Skidt for forsyning – godt for finans

Her er der en ret tydelig tendens. Defensive sektorer som
forsyning, ejendomme og tele mærker stigende renter
som de første, mens de cykliske sektorer som it, cyklisk

Formuepleje har øget eksponeringen
imod banksektoren

forbrug og industri først rammes senere af stigende renter.
”De defensive sektorer reagerer negativt på stigende
renter før de cykliske. Forsyning er en af de brancher, der
bliver først ramt og har et tipping point, der ligger noget
under de 3,5-4 procent. Anderledes med de cykliske
aktier, som nyder godt af, at man hæver renten, fordi
netop de cykliske sektorer har den positive vækstkom
ponent, som ikke er til stede i de defensive sektorer i
samme omfang. Cykliske sektorer oplever indtjeningsfremgang, fordi renterne hæves med udgangspunkt i
øget økonomisk aktivitet,” forklarer Otto Friedrichsen.
En branche overgår dog dem alle i at have gavn af
stigende renter:
”Den sektor, der nyder allerbedst af stigende renter,
er finanssektoren. Her har man ikke noget imod, at renterne stiger. Den traditionelle bankforretning har tvært
imod gavn af det, fordi man som bekendt lever af at låne
penge ud. Her skal man helt op i en rente på omkring
5,5 procent, før vi finder vendepunktet for finansaktier i
nedadgående retning,” fortæller Otto Friedrichsen med
afsæt i sin analyse.
Den vurdering deles helt og holdent af Morten Obel
Skriver, der har øget eksponeringen i banksektoren.
”Generelt er stejle rentekurver til at begynde med ofte
et positivt tegn for aktier på grund af bankerne. Med
udsigt til stigende renter kunne vi godt begynde at have
et godt øje for blandt andet europæiske banker, når vi
investerer. De låner penge i den korte ende – lige nu
(21. juni, red.) til minus 0,7 og låner dem ud i den lange
ende, til 0,4 procent i rente. Bliver det rentespænd større,
øger det bankernes muligheder for at tjene penge og gør
dem mere attraktive som investeringsobjekter,” siger
Morten Obel Skriver.

Formuepleje har droppet undervægt i banker

Formuepleje har allerede selv øget eksponeringen imod
banksektoren i de to bankinvesteringer i aktieporteføljen
– Wells Fargo og Jyske Bank.
”I årevis har Formueplejes aktieportefølje ligget
undervægtet i banker, men nu ligger vi neutralt ud fra en

række betragtninger, herunder den positive effekt på
indtjeningen i et miljø med stigende renter,” siger Otto
Friedrichsen.
”Et andet og bredere aspekt er selskabernes generelle
gearingsniveau eller forholdet mellem gæld og egenkapital. Stigende renter vil alt andet lige over tid gøre det
dyrere at servicere gælden. Derfor er gældsniveauet en
afgørende parameter i udvælgelsen af selskaber til aktieporteføljen, ligesom også selskabernes operationelle gearing – forholdet mellem faste og variable omkostninger
– er afgørende for at kunne servicere gælden i et miljø,
hvor den økonomiske aktivitet måtte opleve en opbremsning,” fortsætter han.
Summa summarum: De stigende renter får uanset hvad
betydning. Indtil en vis grænse er de positive for aktier,
men rammer de et vist niveau, bliver det negativt. Og det
får alt sammen betydning for, hvordan man sammen
sætter den optimale portefølje i sin aktiebeholdning.

RENTER ELLER RENTER?
 år vi i denne artikel taler om stigende renter,
N
mener vi sikre statsobligationer i lande som
Tyskland, Danmark og USA, der over en længere
periode har haft en opadgående trend.

I forbindelse med den politiske uro i Italien i
slutningen af maj, så man, at renterne på de mere
risikable statsobligationer som de italienske eller
græske blev sendt kraftigt i vejret. ”Sikre” renter
såsom danske og tyske obligationer blev derimod
sendt ned, fordi de ofte bliver brugt som sikker
havn, når risikoen stiger, som det var tilfældet
under Italiens fejlslagne regeringsdannelse.
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Formueplejes 10.000
private investorer er hele
kernen og fundamentet
i Formuepleje.

14 // FORMUE – 3. KVARTAL 2018

HVAD BETYDER
FORMUEPLEJES VÆKST FOR
VORES INVESTORER?
Formuepleje er vokset i størrelse i løbet af årene – primært ved organisk vækst, men vi har også
opkøbt to virksomheder. Hvilken betydning har denne udvikling for investorerne i Formuepleje?

AF HENRY HØEG, DIREKTØR FOR KUNDERÅDGIVNING, FORMUEPLEJE // HENRY.HOEG@FORMUEPLEJE.DK

FORMUEPLEJE HAR TRE TYPER AF INVESTORER:
Private, herunder også Premium; Family Office
og institutionelle kunder.

De første 15 år af Formueplejes 30-årige historie gik med at få
100 investorer. De seneste 15 år er antallet vokset fra 100 til
10.000 – udelukkende som organisk vækst og ikke af opkøb, altså
vækst drevet af nye investorer primært anbefalet af eksisterende
investorer. Men de seneste år har Formuepleje også budt nye
investorer velkommen ved opkøb af Alfred Berg Danmark og
Wealth Management. Alfred Berg Danmark blev købt i 2013.
Her bød vi cirka 3.500 nye investorer velkommen primært via
investeringsforeningen Alfred Berg Invest. Men overtagelsen af
Alfred Berg Danmark blev også startskuddet til, at Formuepleje
fik sine første institutionelle kunder.
Wealth Management kom til i år. Wealth Management medbragte en koncentreret kundegruppe af få meget velhavende
familier, der serviceres i et Family Office. Med de to virksomhedsopkøb har Formuepleje således fået to nye forretningsben i form
af Institutionelle kunder og Family Office. Men er der forskel på
at være den ene eller anden type investor i Formuepleje?

PRIVATE

What’s in it for me?

Både ja og nej. De to ekstra forretningsben betyder, at alle investorer får gavn af det kompetenceløft, som Formuepleje har fået
ved at vokse og ved i dag at have endnu flere kompetente medarbejdere inden for eksempelvis jura, controlling, kunderådgivning og investering end tidligere, men det betyder også, at investorernes krav til os kan variere. Eksempelvis stiller institutio
nelle kunder meget høje krav til den juridiske del af rådgivningen
– også kaldet Compliance. Formuepleje skal for eksempel kunne
dokumentere meget detaljeret, at risikostyringen fungerer både i
normale markeder og mere pressede perioder.

FAMILY OFFICE

INSTITUTIONELLE

>>
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Family Office-kunder investerer gerne i samme løsninger
som private investorer, men har større krav til rapportering – både til løsninger som Formuepleje tilbyder
og løsninger fra andre kapitalforvaltere. Formuepleje
udfordres derved på denne service, og det sikrer en
stærk produktudvikling til alles fordel.

Privatinvestorerne er kernen

Formueplejes 10.000 private investorer er hele kernen
og fundamentet i Formuepleje. De er alle kunder i en
bank, som ikke modtager provision fra Formuepleje
– tværtimod kan banken øge sin indtjening ved, at investorerne skifter fra Formuepleje og vælger bankens
egen løsning.
Det, at vi bliver vurderet, og er til afstemning jævnligt
hos vores 10.000 investorer, driver hele kulturen i Formuepleje. Det giver os både engagement og motivation,
som alle kan nyde godt af.

Family Office

er få koncentrerede kunder med trecifrede millionformuer. De investerer ofte gerne i de samme
løs-ninger som private investorer, men det samlede
spektrum er bredere. Alternative illikvide investe
ringer med meget lange tidshorisonter kan være en
del af løsningerne. Inddragelse af andre forvaltere
kan være en del af den samlede overvågning og
rapportering.

Family Office definition

Family Office dækker over privat investeringsrådgivning for meget velhavende familier. Tilbuddet om
Family Office er forbundet med afsætning af mange
ressourcer til den enkelte kunde.
Family Office i Formueplejekoncernen servicerer
22 danske familier.

FORMUEPLEJES KUNDESEGMENTER
Private investorer

vil mange definere som det klassiske Formuepleje.
Alle investeringer er likvide løsninger, der altid kan
købes og sælges. 80 procent af investeringerne ligger
i de klassiske kapitalforeninger – de bedst kendte og
største er Formuepleje Safe og Penta. Private har
alene i disse to afdelinger investeret over 10 milliarder kroner. Investorer, som har investeret over 3 millioner kroner, er Premium-kunder, hvilket indebærer
blandt andet udvidet service og rådgivning samt
adgang til specialarrangementer.
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Institutionelle kunder

er fonde, kommuner og pensionskasser. De investerer for eksempel ikke i de klassiske likvide løsninger
som for eksempel Safe og Penta. Institutionelle kunder har ofte behov for løsninger med særlige investeringsrammer.
De køber sjældent brede løsninger og har meget
sjældent behov for hjælp til asset allocation, altså
hvor stor en andel, der skal investeres i aktier,
obligationer etc.

Fakta om Formueplejes investorer

Den mindste investor i Formuepleje har investeret 104
kroner og 28 øre. Den største investor i Formuepleje har
investeret over 1 milliard kroner. Men hvordan ser de
øvrige 10.000 investorer ud, som har investeret tilsammen 25 milliarder af deres opsparing i Formuepleje?
Formueplejes investorer består af

8.346 husstande
Som i alt investeret

15.606.689.361 kroner
Mindste investor har investeret

104,28 kroner

Største investor har investeret over

1 milliard kroner

100. største investor har investeret

22.951.446 kroner

1.000 største investor har investeret

2.497.887 kroner

1/3 af Formueplejes investor er kvinder
2/3 er mænd

Gennemsnitlig alder er

62 år

Bonusinfo:

Formueplejes direktørgruppe har investeret

67.743.000 kroner

Stifterne bag Formuepleje har investeret større
beløb, som ikke er medregnet heri.

Premium-kunder i Formuepleje

Formuepleje Premium er for investorer, som investerer
minimum 3 millioner kroner i Formueplejes foreninger.

På Formueplejes hjemmeside finder du et område
dedikeret til Premium. Området kræver et login,
som du får tilsendt, når du bliver Premium-kunde.

Som Premium-kunde får du blandt andet:
• Unikke faglige arrangementer med muligheder for netværk
• Invitationer til Premium Formueplejedage på særligt
udvalgte lokationer
• Personlig certificeret rådgiver
• Tilbud om kvartalsrapportering på din portefølje hos os
• Tilbud om gratis Eurocard og Priority Pass, der giver loungeadgang i diverse lufthavne
• Mulighed for praktikophold for børn og børnebørn under
uddannelse

Formueplejes erfarne rådgivere tilbyder ekstraordinær tilgænge
lighed og service til Premium-kunder. Du kan altid komme i
hurtig kontakt med vores professionelle rådgiverteam, hvis du
har spørgsmål til Formueplejes produkter eller brug for sparring
omkring andre økonomiske forhold.
Alle former for input og gode ideer til, hvordan Formueplejes
Premium-koncept kan blive bedre, er meget velkomne.
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ITALIEN STJÆLER
OPMÆRKSOMHEDEN
I slutningen af maj satte Italien de finansielle markeder på den anden ende, da
landet blev sendt ud i en politisk krise. Renterne steg i raketfart, men rettede sig
igen, da regeringskrisen faldt til ro. Uvisheden er dog intakt, og situationen i Italien
har potentiale til at stjæle overskrifter længe endnu. I værste tilfælde kan det betyde
italiensk farvel til euroen, og det kan efterlade hele Europa i en kritisk situation,
hvis ikke Italien får styr på sin økonomi.
AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, PRESSECHEF, FORMUEPLEJE // JACOB.KNUDSEN@FORMUEPLEJE.DK

Der er optræk til en nervepirrende nær fremtid for Italien og landets tilhørsforhold til EU og
euroen. En særdeles broget politisk situation, hvor italienerne har stemt Femstjernebevægelsen
og Ligaen til magten, har spredt bekymring på de finansielle markeder.
Den foreløbige kulmination kom i slutningen af maj, da renterne på italienske statsobligationer
steg i ekspresfart, efter at Italiens præsident Sergio Mattarella nægtede at anerkende Femstjernebevægelsens og Ligaens finansministerkandidat Paolo Savona. De to partier kvitterede for afvisningen ved at nægte at danne regering, inden gemytterne atter faldt til ro, og Italien i skikkelse af
Giuseppe Conte fik ny premierminister den 1. juni – og nu med en spiselig finansminister.
Bekymringen gik og går stadig på, om de to nye regeringspartier gør alvor af deres mest vilde
ideer, der dels bygger på en uansvarlig økonomisk politik krydret med en god portion skepsis over
for euroen.
”Alene den uansvarlige økonomiske politik kan være nok til at give mere finansiel uro, fordi
Italien måske er det land i Europa, der har mest brug for tillidsvækkende økonomiske reformer.
Kommer de to populistiske regeringspartier så på banen med en politik, der trækker de sparsomme reformer tilbage og igen øger budgetunderskuddene, så har vi ikke lang vej til balladen,”
vurderer Henrik Franck, direktør og partner i Formuepleje og medlem af investeringskomiteen.
Det er heldigvis værd at hæfte sig ved, at Italiens nye finansminister Giovanni Tria i et interview
med avisen Corriere della Sera slog fast, at den nye regering ikke har planer om at forlade euroen,
og at man heller ikke vil føre en politik, der kan så tvivl om Italiens euromedlemskab.
”Det er et beroligende signal, som var meget tiltrængt. Nu mangler man selvfølgelig at se det
blive ført ud i livet, men det var da en god start,” konstaterer Henrik Franck.

Italiensk krise var til at forudse

Han har flere gange i løbet af foråret peget på, at investorerne burde have mere fokus på Italien,
og derfor var det ingen overraskelse, at regeringskrisen i slutningen af maj gav dønninger på de
finansielle markeder. Det var mere overraskende, at det var så lang tid undervejs.
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>>

ITALIEN FIK NY
PREMIERMINISTER
DEN 1. JUNI:
GIUSEPPE CONTE

3. KVARTAL 2018 – FORMUE // 19

ITALIENSK VALG

STATSGÆLD I PROCENT AF BNP I EU
(Danmark = 36,4 procent
Eurozonen = 86,9 procent)
1. Grækenland 178,6 procent
2. Italien 131,8 procent
3. Portugal 125,7 procent
4. Belgien 103,1 procent
5. Spanien 98,3 procent
Kilde: Eurostat, fjerde kvartal 2017

STATSGÆLD NOMINELT,
MILLIARDER EURO
(Danmark = 105 milliarder euro
Eurozonen = 9686 milliarder euro)
1. Italien 2263 milliarder euro
2. Frankrig 2218 milliarder euro
3. Tyskland 2093 milliarder euro
Kilde: Eurostat, fjerde kvartal 2017

”I Formuepleje har vi længe haft fokus på
Italien og undret os lidt over, at resten
af verden virkede så rolig ved situationen.
Reaktionerne i slutningen af maj viste
med al tydelighed, at man ikke bare kan
have et skuldertræk til overs for situationen i Italien: Det gav kursdønninger i
både USA og Asien og kraftige rentestigninger i Portugal, Spanien og Grækenland,
mens investorerne søgte i ly i lande som
Danmark og Sverige. Det viser, hvor tæt
forbundne økonomierne efterhånden er,”
siger Henrik Franck, som anser situationen for at være overordentlig kritisk for
både eurosamarbejdet og Italien.
”Som det ser ud, tilsiger al økonomisk
teori – og min sunde fornuft – at eurosamarbejdet bryder sammen på et tidspunkt,
hvis der ikke bliver fundet en ordentlig
løsning. Naturligvis er det den politiske
villighed, der sætter en grænse for, hvor
længe man bliver ved. Godt nok er euroen
et politisk prestigeprojekt nærmest uden
sidestykke, men selv det er der en grænse
for. Italien er et helt andet omfang end
Grækenland, og man kan ikke lave en redningsplan, som man gjorde for grækerne,”
vurderer Henrik Franck og fremhæver, at
eksempelvis det italienske banksystem er
integreret i Europa på en helt anden måde,
end det græske var.

Euroen risikerer skelsættende forandringer
En italiensk nedsmeltning vil derfor have
enorme konsekvenser også uden for
landets grænser, og derfor er det overras
kende, at resten af verden har taget så
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roligt på det. Og derfor haster det med at
finde en løsning. Hvordan sådan en præcist kommer til at foregå, er til gengæld
uvist, men at lade stå til uden drastiske
indgreb som nu er ikke en mulighed.
”Det skal gå hurtigt med at finde en
løsning for Italien, ellers kan de ikke være
i eurosamarbejdet. Den dag nærmer sig,
hvor de skal sejle deres egen sø. Spørgsmålet er så, om løsningen bliver, at Italien
og andre problemlande ryger ud, eller om
man vil lave en euro 1 og en euro 2 eller
noget helt tredje,” siger Henrik Franck.
At det er kommet hertil, er som sådan
ikke overraskende, men nærmere logisk
ud fra en betragtning om, at landene i
eurozonen indbyrdes er så forskellige, at
fundamentet for et fælles valutasamarbejde mere bygger på politisk prestige
end økonomiske realiteter.
”Uroen i Italien viser, hvor ustabilt og
til dels skrøbeligt eurosamarbejdet er. Det
kan ikke blive ved på den måde i det uendelige. Præmissen i et optimalt valutaområde er, at arbejdskraft og kapital har fri
bevægelighed, og der er nogenlunde ensartethed i, hvordan landene udvikler sig.
Et Italien uden vækst og med høj gæld
passer bare ikke særligt godt sammen
med et boomende Tyskland med sin
velkendte disciplin,” konstaterer Henrik
Franck og uddyber:
”Tyskland nyder jo, som det store eksportland det er, godt af en euro, som
blandt andet Italien er med til at trække
ned i værdi, mens Italien for sin del ikke
har mulighed for at devaluere på grund af

sit euromedlemskab. Det kunne man, da man havde lira som valuta, men
som nogle vil huske, så var 100 lira jo kun 38-40 øre værd på grund af de
talrige devalueringer, man havde været ude i, fordi man aldrig har haft
rigtigt styr på sin økonomi.”

Støvlelandet har EU’s største gæld

Ingen andre lande i EU – heller ikke større økonomier som Tyskland og
Frankrig – har så stor en gæld som Italien i euro og cent. I procent af
BNP er Italiens gæld kun overgået af Grækenland. Og rent vækstmæssigt
har Italien stort set ikke bevæget sig ud af flækken i 20 år.
”Det er det mest gældsatte land i EU med et næsten uoverstigeligt
gældsbjerg på knap 2300 milliarder euro, og hvis renterne stiger i de
kommende år, som meget tyder på, kan Italien få svært ved at håndtere
afdragene på den gæld. Tysklands villighed til at hjælpe Italien ud af
suppedasen bliver afgørende,” spår Henrik Franck, der slet ikke regner
med, at vi har hørt det sidste til de italienske problemer.
Nærmere tværtimod. Både politisk og økonomisk er der gods nok til
at gøre Italien til den helt store historie i 2018, hvis de værste anelser
bliver omsat til virkelighed.

Demokratisk dilemma af dimensioner

”Politisk set er det en gordisk knude, man har fået skabt i Italien. Femstjernebevægelsen og Ligaen kunne med lidt omtanke nok have forudsagt, at præsidenten ikke kunne sige god for en finansminister, der var
så kritisk over for euroen og Tyskland. Omvendt viste præsident
Mattarella sig ikke som nogen stor politisk strateg ved at afvise finansministerkandidaten så bastant og indsætte en teknokratregering. Den
fremgangsmåde giver kun politikerleden næring, og det risikerer man at
kunne aflæse ved næste valg, hvor man må frygte, at det eskalerer polariseringen – og det vil kunne forværre bekymringerne blandt investorerne,” vurderer Henrik Franck, der også anerkender de demokratiske
dilemmaer, der ligger i, at de partier, som italienerne har valgt, får afvist
deres ministerkandidater.
”Vi har to yderligtgående partier, der er ekstreme på hver deres måde,
som stiller med en finansministerkandidat, der er uacceptabel. Det er jo
deres frie ret, men det har bare nogle konsekvenser. Demokratisk set
er det dog skræmmende at blokere for en minister på den måde – også
selv om beslutningen i sig selv er fornuftig,” siger han og nærer stadig en
vis forhåbning om, at situationens alvor går op for både Italiens nye
regering og dens støtter i befolkningen:
”For mig at se er der ingen tvivl om, at Italien bliver den helt store
historie på et tidspunkt. Det kan også blive positivt og være en historie
om det italienske mirakel, men det kræver, at der kommer samme vidtgående reformiver – eller i det mindste noget vilje – hos italienerne,
som præsident Macron har vist i Frankrig, eller spanierne og til dels
grækerne har vist sig parat til. Det er den eneste måde at redde Italien
på. Hvis ikke, imploderer Italien og må træde ud af euroen. Lige nu og
her må vi sætte vores lid til, at den nye finansminister Giovanni Tria får
held til at gennemtrumfe sin fornuftige tilgang i regeringen.”

FAKTA OM DEN ITALIENSKE REGERINGSKRISE I MAJ
• 24. marts i år gik italienerne til valg og gjorde
Femstjernebevægelsen og Ligaen til sejrherrer.
De to partier dannede regering, så Giuseppe Conte
den 1. juni kunne kalde sig Italiens premierminister.
• Regeringsdannelsen var længe undervejs, fordi
Femstjernebevægelsen og Ligaen først skulle finde
hinanden, og da de havde gjort det, afviste præsident Sergio Mattarella de to partiers euroskeptiske
finansministerkandidat Paolo Savona. Det skabte
en decideret regeringskrise, fordi de to partier efter
afvisningen nægtede at danne regering.
• Regeringskrisen kunne aflæses direkte i de finansielle markeder, hvor nervøsitet for Italiens frem
tidige euromedlemskab fik renterne på korte italienske statsobligationer til at stige dramatisk
(uden sidestykke i over 25 år).

FAKTA OM ITALIEN
• Italien som nation blev etableret i 1861 – det demokratiske Italien blev etableret i 1946.
• Siden Anden Verdenskrig har Italien haft 66 forskellige regeringer. Danmark har i samme tidsrum haft 34.
• Italiens areal er cirka 301.000 km2 – og befolkningstallet er 61 millioner.
• Italien er eurozonens tredjestørste økonomi, og når
briterne har forladt EU også EU’s tredjestørste økonomi. På verdensplan er Italien verdens ottendestørste økonomi – og nummer 12, hvis man måler
på købekraft.
• Samlet BNP: Cirka 1717 milliarder euro
• BNP per indbygger: Cirka 29.000 dollars
• Statens budgetunderskud i 2017: -2,3 procent
af BNP
• Arbejdsløshedsprocent: Cirka 11
• Regioner: Lombardiet er den økonomisk største
af Italiens 20 regioner, mens Sydtyrol er den rigeste
målt per indbygger. Begge ligger i Norditalien. De to
fattigste er de syditalienske regioner Sicilien og
Calabrien. Det er en tydelig illustration af forskellen
mellem Nord- og Syditalien.
Kilde: IMF, Istat med flere.
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RÅDGIVNING

HAR DU TALT MED DIN
RÅDGIVER I DAG?
I Formuepleje gør vi en dyd ud af den personlige rådgivning, fordi vi er af
den overbevisning, at det er den bedste måde for både kunden og os til at
finde de optimale investeringsløsninger.
AF CAMILLA JENKEY, COMMUNICATION OFFICER, FORMUEPLEJE // CAMILLA.JENKEY@FORMUEPLEJE.DK

Når kundedirektør Helle Snedker ansætter
nye rådgivere i Formuepleje, så har hun en
række ufravigelige krav. Udover en solid
uddannelsesmæssig baggrund, fleksibilitet,
arbejdsomhed og gode referencer, vil Helle
kun have rådgivere, som er holdspillere og har
stærke sociale kompetencer.
”Vi ønsker altid kolleger med stærke faglige
kompetencer, men personligheden er vigtigst,

for den er svær at ændre. Hvis vi har det godt
som team og kan lide vores job, så smitter det
direkte af på alle de kunder, vi møder i vores
hverdag,” forklarer Helle Snedker.
På de følgende sider kan du møde vores
rådgiverteam og lære dem lidt bedre at kende
for at få en fornemmelse af, om et møde med
en af dem kunne være noget for dig.

OM HELLE SNEDKER

HELLE SNEDKER
Kundedirektør

Antal år i Formuepleje: 2007-2011
samt 2016 til pensionsalder
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Helle har arbejdet med finansiel rådgivning i mere end 20 år og har tidligere
været ansat i Realkredit Danmark, Carnegie og Olympus. Privat er hun mor til
Rasmus på 18 og Cecilie på 20 – og gift med Jens på tyvende år. Hun er oprindeligt født og opvokset på en gård på Samsø, hvorfor hun naturligvis har haft
jagttegn siden sin 16 års fødselsdag.

I dag bor Helle i Helsingør, og fritiden bruges til løb, fitness, rejser – samt som
oplægsholder i det frivillige netværk Kvindeøkonomien og som bestyrelsesmedlem i LEV Helsingør. Helle er ofte ude at holde oplæg omkring Formuepleje
i netværk, foreninger og lignende.

OM ANDERS BJØRNAGER

Anders har beskæftiget sig med investering, risikostyring og formuestruktur/
skatteplanlægning siden uddannelsen fra Handelshøjskolen kom i hus for
30 år siden.

ANDERS BJØRNAGER
Senior formuerådgiver

Antal år i Formuepleje: 11

I Formuepleje passer Anders både en stor kundeportefølje samt kontakten
med nye kundeemner. Anders bor i Aarhus sammen med Lissie og drengene
Mads og Marcus. Fritiden bruges på cykelsport, fitness og rejser.

OM ANDERS KRISTIANSEN

ANDERS KRISTIANSEN
Senior formuerådgiver

Antal år i Formuepleje: 11

Anders har mere end 20 års erfaring fra finans- og investeringsbranchen og er
eksamineret erhvervsassurandør inden for liv og pension, hvilket giver omfattende viden inden for skatteforhold, arveregler og pensionsopsparing.
Når ikke han arbejder, er han ofte at finde på golfbanen, hvor han bl.a. sidder i
bestyrelsen for Lyngbygaard Golf. Privat er han gift og har to døtre.

OM METTE HOLMGAARD

Mette har været i finansverdenen siden 1991, primært som børsmægler både i
Danmark og udlandet, men skiftede til privatkundeområdet for 10 år siden.
Mette brænder for at opbygge stærke kunderelationer og netværk.

METTE HOLMGAARD
Senior Formuerådgiver

Antal år i Formuepleje: 2

Fritiden går med den store passion, avl af dressurheste og ridning sammen
med familien, der består af manden Thor og datteren Ida på 10 år. De bor på en
gård uden for Køge. Den resterende tid går med rejser rundt i verden og at
holde sig i form med funktionel træning og masser af yoga.
>>

3. KVARTAL 2018 – FORMUE // 23

RÅDGIVNING

OM SØREN NIELSEN

SØREN NIELSEN

Senior formuerådgiver
Antal år i Formuepleje: 5

Søren har mere end 30 års erfaring i den finansielle sektor som investeringsrådgiver, dealer, porteføljemanager, kapitalforvalter og formuerådgiver. Den prak
tiske erfaring er løbende blevet suppleret med relevante uddannelser, senest
formuerådgiveruddannelsen, og han rådgiver derfor bredt om investering, skat,
pension og andre privatøkonomiske forhold. Er oprindelig vendelbo, men bor
nu i Stenløse sammen med Mette, som han netop har fejret sølvbryllup med.
På listen over fritidsinteresser er blandt andet en ældre bil, men øverst er
passionen for vin og den franske vinregion Alsace i særdeleshed, som gerne
besøges flere gange årligt. Fysikken forsøges vedligeholdt med flere ugentlige
besøg i fitnesscentret.

OM GITTE BRØGGER LED

GITTE BRØGGER LED
Senior formuerådgiver

Antal år i Formuepleje: 5

Gitte er uddannet cand.merc.aud. og har flere års erfaring inden for revisionsbranchen. I dag rådgiver hun bredt om investering, skat, pension og formue
optimering. Hun er især glad for at gøre investering og formueforhold forståeligt. Gitte har en aktiv karriere som professionel håndboldspiller bag sig,
hvor det blandt andet blev til flere landskampe, udtagelse til All Star-hold,
DM- og pokalguld.

Gitte bor i Højbjerg sammen med Sebastian, og sammen har de pigerne Victoria
på 1 år og Isabella på 4 år. Fritiden bruges på familie og venner, løb og yoga.
Hun står i spidsen for Trille & Trolle (U4) i den lokale håndboldklub IF Lyseng.
Derudover er hun oplægsholder i det frivillige netværk Kvindeøkonomien.

OM HENRIK JACKEROTT

HENRIK JACKEROTT
Senior formuerådgiver

Antal år i Formuepleje: 4
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Henrik Jackerott har mere end 25 års erfaring i den finansielle sektor som
investeringsrådgiver, aktiehandler, aktieanalytiker, porteføljemanager og
formuerådgiver. Uddannelsesmæssigt har Henrik en cand.merc og en HD i
regnskabsvæsen, og han rådgiver derfor bredt om investering, skat, pension og
formueoptimering. Henrik er opvokset i Sydvestjylland, men har de sidste 24
år haft bopæl i Silkeborg sammen med sin kone Dorthe.
I fritiden står den ofte på løb og svømning samt tennis i sommerhalvåret, men
også interessen for vin gennem vinklub samt rejser til diverse vinområder står
højt på listen. Her går turen oftest til Alsace og til Rhone-området i Frankrig.
Herhjemme bruges fritiden ofte i sommerhuset ved vestkysten.

OM KIM HOBERG NIELSEN

Kim har mange års erfaring fra den finansielle sektor – senest som børsmægler. Han er meget aktiv netværker og har blandt andet siddet i hovedbestyrelsen i den danske afdeling af Round Table.

KIM HOBERG NIELSEN
Senior formuerådgiver

Antal år i Formuepleje: 5

Kim har for nylig taget jagttegn. Indtil videre har han kun været på hagljagt,
men riffelprøven kom på plads i april i år. Derudover går fritiden med løb og
ture på mountainbiken i områderne omkring Himmelbjerget. Privat bor han i
nyt hus i Ry og er gift med Johanne, som han har datteren Silja på 10 år med.

OM HENRIK IWERSEN

HENRIK IWERSEN

Senior formuerådgiver
Antal år i Formuepleje: 5

Henrik Iwersen har 30 års erfaring med investering fra danske og udenlandske
banker og børsmæglere. Han er certificeret formuerådgiver og giver derfor
sine kunder en yderst kompetent rådgivning inden for investering, pension,
skat, realkredit og formueoptimering. Henrik er god til at gøre komplicerede
økonomiske forhold let forståeligt.

I sin fritid forsøger han at dyrke orienteringsløb, dykning, skiløb og bjergbestigning. Interesserne spænder vidt fra arkæologi til historie, kunst og rejser.

OM JEANETT VESTERGAARD MIKKELSEN

Jeanett er rådgivergruppens ejendomsspecialist og kan rådgive Formueplejes
kunder om alle aspekter af fast ejendom på baggrund af 20 års erfaring fra
ejendomsbranchen med et tilsvarende solidt uddannelsesmæssigt fundament.

JEANETT
VESTERGAARD MIKKELSEN
Senior formuerådgiver

Antal år i Formuepleje: Fra 2017

Jeanett bor på den tidligere Flyvestation Værløse med sin mand Mikkel og
datter Maria på 5 år og shetlandsponyen Rie. At servicere Formueplejes
kunder ligger naturligt for Jeanett, da hun tidligere har boet og arbejdet i
Italien som guide i flere år. Jeanett er en rigtig udepige, som elsker at stå
på ski og spille golf – begge dele noget hun har været passioneret omkring
siden ungdommen.
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KVINDER OG INVESTERING

KVINDE, KEND DINE INVESTERINGER
Din økonomiske fremtid er for vigtig til at overlade til din bedre halvdel. Budskabet til
kvinder er tindrende klart: Hvis du som kvinde sparer mindre op og er villig til at tage færre
risici i dine investeringer, når du ifølge statistikken skal leve længere end din ægtefælle, bliver
pensionisttilværelsen ikke nær så sjov, som hvis du allerede nu begynder at tage hånd om
dine investeringer.
AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, PRESSECHEF, FORMUEPLEJE // JACOB.KNUDSEN@FORMUEPLEJE.DK

Nogle ting skal man selv tage hånd om. Din privatøkonomi
og økonomiske fremtid er et eksempel, som er for vigtig
til at overlade til andre. Det gælder også, selv om du er
kvinde og har dit på det tørre. Måske kan man nu om
stunder endda ligefrem sige, at det især gælder kvinder,
sådan som samfundet udvikler sig og har gjort det over
en lang årrække:
Kvinder lever i gennemsnit cirka fem år længere end
mænd, og skilsmisseraten er i de seneste moderne årtier
gået støt i vejret. I de tilfælde har man gjort sig selv en

HELLE SNEDKER
Kundedirektør

26 // FORMUE – 3. KVARTAL 2018

bjørnetjeneste, hvis man ikke har interesseret sig for
sin privatøkonomi. Eksempelvis er mange kvinders
pensionsopsparinger mindre end deres ægtefællers, og
ved skilsmisse deler man ikke pensionen, medmindre
man har en ægtepagt, der siger det.
Alligevel tager rigtig mange kvinder ikke selv fat om
deres privatøkonomiske fremtid ved at spare tilstrækkeligt op og finde investeringer, der kan øge formuen.
”Kvinder behøver ikke være så beskedne, men blot
vide, at ens økonomiske fremtid lige kræver nogle

JEANETT VESTERGAARD MIKKELSEN
Senior formuerådgiver

overvejelser, valg og beslutninger. Når vi ved, at kvinder
generelt overlever deres mænd, hvis de da ikke bliver
skilt fra dem forinden, så er ens fremtidige opsparing og
investeringer ikke noget, man bare kan ignorere. Det vil
vi i hvert fald gerne være med til at rette op på,” siger
kunde-direktør og partner Helle Snedker.

Kvinder fravælger investeringer

En undersøgelse fra den schweiziske bank UBS viser
eksempelvis, at 56 procent af alle gifte kvinder stadig
overlader investeringerne til deres mand – også yngre
gifte kvinder. Undersøgelsen blandt 1700 amerikanske
ægtepar viser samtidig, at 8 ud af 10 kvinder med
sindsro og tilfredshed indtager pladsen på bagsædet
i forhold til investeringer og finansiel planlægning.
I grel modsætning til det står, at samme andel – 8
ud af 10 kvinder – af den ene eller anden grund vil ende
med at leve alene i et årti eller mere – enten som følge af
skilsmisse eller ægtefællens død. Der er altså alle mulige
gode grunde til at tage hånd om sine pengesager frem
for at lade stå til. Undersøgelsen er godt nok fra USA,
og måske adskiller Danmark sig på nogle punkter, men
tendensen er den samme.
”Sørger man ikke for at investere sine penge, mister
de værdi over tid. Som minimum skal man have en
ambition om at holde købekraften. Heldigvis er der ved
at komme mere opmærksomhed om det, men mange
kvinder kunne med fordel tage mere ansvar for deres

GITTE BRØGGER LED
Senior formuerådgiver

egen økonomiske fremtid – for deres egen skyld,” siger
Helle Snedker, der oplever, at nogle kvinder holder sig
tilbage, fordi de tror, at man skal være ekspert og fyldt
med finansiel indsigt for at tage vare på sin økonomi.

Kvinder har mere is i maven

Men den misforståelse bør ryddes af banen. Kvinder skal
kaste forsigtigheden over bord og ikke være blege for
selv at gribe ansvaret.
” Kvinder har samme forudsætninger som mænd for
at investere. Det gælder om at gøre det håndgribeligt.
Har man en potentiel investor, der ikke skal bruge pengene her og nu, men har et fem års sigte, forstår de jo
udmærket, at 100 procent i afkast med lidt mere risiko
er bedre end 25 procent, hvis man kan leve med de
større udsving, der kan komme,” forklarer senior
formuerådgiver Gitte Brøgger Led.
Der handler det om at kunne håndtere det, når afkastet falder, som det jo gør fra tid til anden, når man investerer, og hvis man kun kigger kortsigtet på det. Over tid
bliver selv de største kursrutsjeture som bekendt overvundet, men derfor kan det alligevel gøre ondt, hvis man
er inde i en negativ spiral.
Her kommer det faktisk kvinder til gavn, at de ofte
ikke har samme behov som mænd for at tjekke deres
investering i tide og utide. Og måske har mere is i maven
i forhold til at holde sig til den investeringsplan, der
>>
er lagt.

METTE HOLMGAARD
Senior formuerådgiver
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KVINDER OG INVESTERING

”Kvinder kan være bedre til at holde sig til en investeringsplan. Vi ser af og til, at det er manden, der bliver
påvirket og reagerer, når afkastet falder. Kvinden følger
typisk ikke på den måde med fra dag til dag og opdager
det måske slet ikke. Derfor bliver de også forskånet for
megen ærgrelse, og det er en rigtig god egenskab at have,
når man er langsigtet investor,” siger Gitte Brøgger Led
som et eksempel på en af de ting, der i højere grad kendetegner den kvindelige investor i forhold til den mandlige.

Risikovilligheden til forskel

Men der findes andre karaktertræk, hvor man generelt vil
sige, at der er forskel på kønnenes tilgang til at investere.
”Typisk siger man, at mænd er mere interesseret i
investering, og at et typisk træk er, at de er parate til at
tage flere risici. Kvinder er generelt mindre interesseret i
emnet og tager færre risici. En overvægt af kvinder lægger også vægt på, at det ikke kun handler om afkast og
risiko, men også om bæredygtighed,” forklarer senior
formuerådgiver og partner Mette Holmgaard.
Oversat til Formuepleje-produkter vil det betyde, at
man typisk vil se kvinder være mere til Safe og ejendomme, der har henholdsvis middel og lav risiko end
Penta med høj risiko og svarende til en portefølje af 100
procent aktier. Ikke mindst ejendomme er en investering,
som umiddelbart matcher mange kvinders typiske
risikoprofil.
”Ejendomme kan være et godt supplement til traditionelle investeringer i aktier og obligationer i en portefølje.
Denne kombination vil sprede risikoen og bidrage til et
langsigtet, inflationsbeskyttet afkast, da ejendomme
hverken svinger i takt med aktier eller obligationer. Vi
står for alt det praktiske, og vi spreder investeringerne
for investorerne,” forklarer Jeanett Vestergaard Mikkelsen, som er ejendomsspecialist og senior formuerådgiver
i Formuepleje.

Mænd spørger mindre

Så det er altså ikke helt ligegyldigt, om der sidder en
mand eller kvinde i stolen over for som kunde, fordi både
risikoappetit og spørgelyst ofte er forskellig.
”Ja, der er forskel på at rådgive mænd og kvinder.
Kvinder spørger meget mere ind, hvor mænd går mindre
i dybden. De vil ikke udstille, at der er ting, de ikke ved,
hvor kvinder – hvis de ikke ved det – ikke er blege for at
spørge,” forklarer Helle Snedker.
Mette Holmgaard supplerer:
”Jeg møder også kvinder, der – når de har accepteret
mig – stoler på mig og så ikke spørger mere, men over
lader resten til mig.”
Hvor mange kvinder før i tiden overlod investeringerne
til mænd i familien, er de i takt med, at skilsmisser og
singleliv er blevet normalt, tvunget til at tage mere aktivt
stilling til økonomi end før. Det vil Formuepleje gerne
afhjælpe med en holistisk tilgang til hele rådgivningsdelen.
”Vi har et stærkt rådgiverteam, hvis kompetencer
spænder bredt, og hvor en tredjedel af dem er kvinder.
Ikke fordi de er kvinder, men fordi de ligesom resten af
teamet er knivskarpe, har stærke faglige profiler, og fordi
en af vores vigtigste ambitioner er at yde klar og forståelig rådgivning, hvor vi tager udgangspunkt i det, der
passer til kunden. Og det gælder altså både mænd og
kvinder. Samtidig tænker vi hele formuen og hele familien ind og opbygger gerne længerevarende relationer
med kunden,” forklarer Helle Snedker og slår fast, at der
selv for garvede investorer M/K altid er mere at hente:
”Selv hvis man føler, man har gjort meget og tager sine
investeringer seriøst, kan der sagtens være mere at
komme efter. Selv om det aldrig er for sent at komme ud
af busken, er det bedre at komme i gang end at vente.
Vi hører ofte fra kvinder, der fortryder, at de ikke har
taget hånd om det i tide,” forklarer hun.
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Hvis man står med 100.000 kroner
kan de med blot et gennemsnitligt
afkast på 5 procent om året blive til
462.000 kroner på 30 år. 5 procent
er typisk et afkast, man stiler efter i
investeringer med lav risiko. Øger
man risikoen, vil de 462.000 kroner
alt andet lige blive højere. Kan man
lykkes med at skabe et gennemsnitligt afkast på 12,8 procent (ligesom
Formuepleje Safe har gjort siden
1988) vil de 100.000 kroner vokse
til over 3,7 millioner kroner.

TO AF FORMUEPLEJES KVINDELIGE INVESTORER:

Det giver tryghed at tage hånd
om sin egen økonomi
Anne Lütken og Pia Holmen Møller er begge investorer i Formuepleje og har selv taget ansvar
for at få forvaltet deres formue. Det har ingen af dem fortrudt, og ingen af dem tøver med at
give anbefalingen videre.
AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, PRESSECHEF, FORMUEPLEJE // JACOB.KNUDSEN@FORMUEPLEJE.DK

ANNE LÜTKEN

er kunde i Formuepleje og dermed en af dem, der selv
har taget ansvar for at få sine frie midler investeret med
ambitionen om at få dem til at vokse. Det er en beslutning, hun er glad for at have taget - og en opfordring hun
gerne sender videre til andre:
”Jeg kan i allerhøjeste grad anbefale, at man selv tager
vare på sin økonomi. Det bør enhver jo i bund og grund
gøre. Man bliver nødt til at sætte sig lidt ind i det, men
det er umagen værd. Det giver væsentligt mere tryghed,
at man har kontrol med det,” siger Anne Lütken, der
ikke mindst sætter pris på den personlige rådgivning
hos Formuepleje, hvor hun har Mette Holmgaard som
sin rådgiver.
”Det betyder meget for mig, at jeg har kontakt med et
menneske, når det gælder økonomisk rådgivning. Jeg er
ikke selv særligt interesseret i det, men på den måde kan
jeg følge med uden at sætte mig helt ind i det. I den situation er det vigtigt at finde en rådgiver, jeg har tillid til og
kan læne mig opad,” forklarer Anne Lütken.
Det store spørgsmål i investeringer er altid, hvordan
man har det med risiko i forhold til afkast. Er man parat
til store udsving for at få det bedre, men mere risikofyldte afkast. Der er Anne Lütken mest til at spille de
sikre kort.
”Det er ikke særligt morsomt, når det går nedad. Det
er irriterende, men jeg har lært at leve med risikoen for
det, og så skal det også siges, at jeg ikke for alvor har
prøvet det endnu, mens jeg har investeret. Men jeg vil
ikke løbe de værste risici, og det ved Mette godt, så jeg
betragter det ikke som særligt sandsynligt, at det sker,”
forklarer Anne Lütken.

PIA HOLMEN MØLLER

får også forvaltet sine penge af Formuepleje, og har
dermed selv taget aktivt hånd om sin privatøkonomi.
”Investering var ikke noget, jeg interesserede mig for,
før jeg stod med en formue. Men når jeg har arbejdet så
hårdt for den, skal den behandles ordentligt,” fortæller
hun, der følger med i sine investeringer, men ikke slavisk:
”Jeg kunne måske godt lære mig selv at stå for det,
men jeg er nok mere dygtig til noget andet, og så giver
det en kæmpe tryghed, at jeg ikke selv skal følge med på
dag- og ugentlig basis.”
Og hun er ikke villig til at løbe en hvilken som helst
risiko med den formue, hun har kæmpet for. Det er et
spørgsmål om mavefornemmelse.
”Jeg er superkonservativ og har hovedparten af min
formue placeret med lav risiko og så en lille smule med
lidt højere risiko. Ellers ville jeg ikke kunne sove om
natten, hvis jeg vidste, at den formue jeg har arbejdet
så hårdt for, risikerede pludselig at være væk. Det er jeg
slet ikke typen på,” siger hun og er alligevel afklaret med,
at der kan komme tider med fald.
”Jeg er rimelig rolig med udsving. De kommer jo, uanset om man er professionel eller selv står for det. Men
det er nok bedre med nogle, der forholder sig professionelt til det og er vant til at arbejde med det. Det duer ikke
at arbejde med både penge og følelser indblandet samtidig,” siger hun og sætter stor pris på, at man i Formuepleje ikke kun er forhippet på at rådgive om egne produkter, men har en bredere rådgivning.
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SKAT

HAR DU STYR PÅ SKATTEN?

Senior formuerådgiver Søren Nielsen giver dig her et overblik over skattereglerne for afkastskat.
Hvordan er det eksempelvis nu med realisationsskat kontra lagerprincippet? Med skat er der
kun en ting, der er sikkert: Intet er simpelt.
AF SØREN NIELSEN, SENIOR FORMUERÅDGIVER, FORMUEPLEJE // SOEREN.NIELSEN@FORMUEPLEJE.DK

I rådgivergruppen bliver vi ofte mødt med spørgsmål
om beskatning af afkastene fra vores mest populære
foreninger: Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta. Er
foreningerne købt for pensions- eller selskabsmidler,
volder det som regel ingen problemer, da disse to skattemiljøer kun har én skattesats hvert sted, nemlig 15,3
procent på pensionsmidler (den såkaldte PAL-skat) og
selskabsskatten på 22 procent.
Det ville være fantastisk, hvis vi også kunne nøjes med
én sats på frie midler, men her er afkastbeskatningen
også afhængig af din personlige indkomst (løn og penioner), dine renteindtægter/-udgifter og kommuneskatten, hvor du bor. Så det er ikke så mærkeligt, at nogle
kunder har svært ved at danne sig et overblik.

De følgende grundprincipper for beskatning af afkast
tager udgangspunkt i Formueplejes blandede foreninger,
men præcis de samme principper gælder også for
foreningerne: Fokus, Merkur og LimiTTellus, som investerer i henholdsvis obligationer, fund of funds og
globale aktier.

Pengene i hånden

Afkastbeskatningen er altid en stor omkostning på en
investering med positive afkast, så naturligvis er det
vigtigt at forholde sig til det. Men det er også værd at
huske, at det vigtigste er at finde de bedste investeringsløsninger. Jeg har oplevet kunder, som bevidst vælger en
dårligere investeringsløsning, blot fordi de ikke bryder
sig om et bestemt skatteprincip, og det kan vi absolut
ikke anbefale hos Formuepleje, da det højest mulige
afkast altid vil være at foretrække.

Der er to grundlæggende principper for, hvornår afkastbeskatningen finder sted. Fra aktier kender vi realisa
tionsprincippet, som er kendetegnet ved, at beskatningen sker i det kalenderår, hvor man populært sagt har
fået ”pengene i hånden”. Det kan enten være i form af et
salg, hvor man har realiseret en gevinst, eller i form af
udbyttebetalinger. Hvis vi kigger på en aktieinvestering,
som sælges med en gevinst på 500 kroner efter fem års
ejerskab, så sker hele beskatningen i år fem. Har man i
stedet realiseret et tab på en investering, giver det ikke
umiddelbart et fradrag, men tabet kan bruges til modregning i fremtidige aktiegevinster. Denne modregningsret
forældes aldrig, men kan bruges i hele ens levetid.
Formueplejes blandede foreninger beskattes efter
lagerprincippet, som betyder, at det hver nytårsaften
gøres op, hvor meget foreningerne er steget eller faldet i
forhold til sidste nytårsaften. Resultatet vil optræde som

BESKATNINGEN AF AKTIEGEVINST SKER VED SALG

BESKATNINGEN AF SAFE SKER LØBENDE

Skat er vigtigt, men …
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kapitalindkomst i selvangivelsens rubrik 38. Hvis vi forestiller os,
at en beholdning af Safe stiger 100 kroner om året i fem år, vil
beskatningen ske med 100 kroner om året.
Skulle der være år med negativ kursudvikling, vil man få et fradrag på årets selvangivelse. Rent praktisk sker det ved, at tallet i
selvangivelsens rubrik 38 vil være negativt. Det svarer skattemæssigt til, at man har en renteudgift. Der bliver således gjort skattemæssigt regnskab hver nytårsaften, uanset om man har oplevet en
kursstigning eller et kursfald på sine Formueplejebeviser.

Hvordan beskattes kapitalindkomst?

Hvis ens samlede kapitalindkomst er positiv, men ikke overstiger
43.800 kroner (87.600 kroner for ægtepar), vil den effektive
beskatning være cirka 37 procent i en gennemsnitskommune
(med kommuneskat på 24,91 procent). Hvis den samlede positive
kapitalindkomst overstiger denne grænse, og man samtidig har en
personlig indkomst over topskattegrænsen på 498.900 kroner,
rammer man skatteloftet for kapitalindkomst, som er på 42 procent, uanset hvilken kommune man bor i.
Hvis ens samlede kapitalindkomst er negativ, men maksimalt
-50.000 kroner (-100.000 kroner for ægtepar), vil fradraget have
en effektiv værdi på cirka 33 procent i en gennemsnitskommune.
Hvis den samlede negative kapitalindkomst er større end denne
grænse, falder værdien af fradraget til cirka 26 procent. Nedenfor
har jeg lavet tre eksempler, som forklarer principperne.

EKSEMPEL 1
Investor har en lønindtægt på 750.000 kroner, er gift, og ægteparret har hverken renteudgifter eller -indtægter. Opsparingen
er udelukkende placeret i Safe, som efter et godt år er steget
70.000 kroner.
På investors selvangivelse vil der i rubrik 38 stå +70.000
kroner, og fordi det holder sig under grænsen på 87.600 kroner for ægtepar, er det i denne sammenhæng ligegyldigt, at
investors personlige indkomst er over topskattegrænsen.
Afkastet på de 70.000 kroner beskattes i en gennemsnitskommune med 37 procent, svarende til cirka 25.900 kroner.

EKSEMPEL 2

Hvis vi leger videre med ægteparret fra eksempel 1, men ændrer
den ene forudsætning, at de nu har realkreditlån med samlede
renteudgifter på 150.000 kroner, ser regnestykket således ud:

EKSEMPEL 3
Vi øger kompleksiteten en anelse i det sidste eksempel, hvor
der er tale om en ugift investor med en lønindtægt på 400.000
kroner. Eneste kapitalindkomst er beholdningen af Safe, som er
steget 70.000 kroner.
Også her vil der stå +70.000 kroner i selvangivelsens rubrik
38. Det overstiger grænsen på 43.800 kroner for enlige, men
idet investors lønindtægt er 98.900 kroner under topskattegrænsen, lægges dette ”ubrugte” beløb til 43.800 kroners
grænsen for kapitalindkomst, som derfor løftes til 142.700
kroner.
Kursstigningen i Safe overstiger ikke den forhøjede grænse,
og den effektive beskatning holdes derfor på de 37 procent,
svarende til cirka 25.900 kroner.

Skal vi elske eller hade lagerbeskatningen?

Nogle investorer bryder sig ikke om at skulle betale skat af en
gevinst, som endnu ikke er realiseret. Men som både rådgiver og
investor synes jeg, at der er mange fordele ved at betale skatten
løbende. For eksempel holder jeg umådeligt meget af, at når jeg
åbner netbanken for at se på mine Formueplejeforeninger, så er det
primært mine penge, jeg kan se – jeg mangler kun at betale skatten
af den stigning, der forhåbentlig har været siden nytårsaften. Den
investor, der har depotet fyldt med aktier, kigger ikke kun på sine
egne penge, men skal huske at korrigere for, at der mangler at blive
afregnet afkastskat for hele ejerperioden.
Og skulle jeg få behov for at omlægge eller sælge lidt undervejs,
kan jeg gøre det uden at skulle bekymre mig om de skattemæssige
konsekvenser. Aktieinvestoren er derimod også nødt til at forholde
sig til, at det kan medføre en afregning af mange års stigninger.
Som rådgiver har jeg desværre alt for mange gange oplevet
investorer, der tøver med at tage de rigtige beslutninger, fordi der
så skal afregnes mange års skat.
Lidt forenklet kan man sige, at lagerbeskattede investorer kan
nøjes med at se fremad med deres investeringsbeslutninger, hvor
imod realisationsbeskattede investorer også i høj grad er nødt til
at se bagud.

Rubrik 41: Renteudgifter til realkredit -150.000 kroner
Rubrik 38: Kursstigning på Safe +70.000 kroner

Årets nettokapitalindkomst er således -80.000 kroner, og idet
den er negativ, men holder sig under grænsen på 100.000 kroner for ægtepar, er den effektive beskatning af kursstigningen
på Safe blot 33 procent i en gennemsnitskommune, svarende
til cirka 23.100 kroner.
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SELV CHEFEN KØRER
EN GAMMEL BIL

Per la Cour
Senior Research Analyst,
AllianceBernstein

I april var senioranalytiker Per La Cour fra AllianceBernstein i USA for at besøge
amerikanske Autozone, som indgår i Formueplejes globale aktieportefølje.
Her oplevede han blandt andet, at selskabets værdier ikke kun efterleves af
personalet i butikkerne, men også mærkes i ledelsen.
AF CAMILLA JENKEY, COMMUNICATION OFFICER, FORMUEPLEJE // CAMILLA.JENKEY@FORMUEPLEJE.DK

Autozone kan bedst sammenlignes med T. Hansen
i Danmark, men udover at Autozone er større og
har omkring 5.000 butikker i USA, så adskiller
selskabet sig også ved, at markedet for bilreparationer er betydeligt større i USA end i Danmark.
Amerikanerne har generelt en meget stor bilpark
og samtidig er der en tendens til, at bilerne bliver
ældre og ældre.
”Det amerikanske samfund er bygget op om biltransport med meget lidt offentlig transport uden
for de større byer. Så når en bil bliver cirka syv år
gammel, så skal den vedligeholdes frem til den er
15-20 år gammel,” siger senioranalytiker Per La
Cour fra AllianceBernstein, som udvælger aktier i
Formueplejes globale aktieportefølje.

Højt serviceniveau

I Autozone kommer kunden typisk ind i en butik
for at få hjælp til at aflæse sin bils fejlmelding,
til at finde en reservedel eller låne noget udstyr
til udskiftning af reservedele. Butikkerne er
opdelt i almindelige butikker, Hub Stores og Mega
Hub Stores, hvor ’hub’ betyder, at det er en meget
stor butik. En Mega Hub Store ligger typisk i en
større by, har op til 100.000 forskellige vareen
heder og sørger også for at levere reservedele til
de mindre butikker.
”Serviceniveauet er meget højt. Autozone har
opbygget en massiv database om deres kunders
biler, som hjælper dem til at kunne aflæse

fejlmeldinger hurtigt og effektivt. De har eksempelvis også omfattende viden om, hvilke bilmærker der sælges i hvilke stater, så Nordstaternes butikker for eksempel vil have flere reservedele til vinterrelaterede fejl på bilerne,” forklarer
Per La Cour.

Direktøren hjalp i butikken

Per La Cour oplevede på egen hånd, at service er
en vigtig del af forretningen, da han besøgte Autozones hovedkontor i Memphis, Tennessee.
”Efter et møde med Autozones økonomidirektør viste deres investor relations-chef mig rundt i
en af deres butikker. Pludselig midt i en samtale
afbryder han mig og går hen til en kunde, der ser
søgende ud, og han hjælper ham med at finde en
reservedel,” siger Per La Cour.
Chefen forklarede bagefter, at han selv kørte i
en gammel bil, som havde kørt 300.000 miles, og
at han derfor brugte en del tid på at reparere sin
bil. Og at hans gamle bil var vigtig for at forstå
Autozones kunder.
”Senere fik vi tjekket hans bil, og der dukkede
en fejlmelding op, hvortil IR-chefen sagde, at så
vidste han, hvad han skulle lave i weekenden,” siger
Per La Cour og tilføjer, at han før rundturen i butikken havde stor tillid til ledelsen, da den har truffet
nogle kloge strategiske beslutninger og samtidig
har været meget stabil. Men indtrykket blev endnu
mere positivt efter oplevelsen i butikken.
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En attraktiv industri

Industrien består af fire store spillere og en række regionale og lokale spillere. Autozone er den største henvendt
til forbrugere og forventer at vokse mere end industrien
generelt, hvor markedsvæksten typisk er 3 procent
årligt. Industrien er meget lidt konjunkturfølsom, da
85 procent af salget enten er drevet af fejl eller vedligeholdelse på bilerne.
”De store spillere tager markedsandele fra de mindre
grundet deres højere serviceniveau og størrelsen på
deres varelagre. Kunderne er i mindre grad fokuseret på
prisen, så vi ser meget fornuftige afkast på investeret
kapital, hvilket gør industrien til et attraktivt område for
investering,” forklarer Per La Cour.

Truslen fra Amazon

På et tidspunkt var der rygter om, at internethandelsselskabet Amazon ville gå ind i automarkedet. Det amerikanske detailmarked har oplevet en såkaldt ’amazoni
ficering’ i løbet af de seneste år. Det betyder, at Amazons
markedsandel vokser på grund af en meget stærk distributionskanal kombineret med adgang til big data på
deres kunder, så kunderne vælger at handle på nettet
– og hos Amazon – frem for at gå i et indkøbscenter.
”Amazon er med til at ændre forbrugsmønstrene
generelt, men i USA har det haft enorm betydning, hvor
fysiske butikker lukker på grund af konkurrence fra
Amazon. De har altid varen på lager, og de leverer hurtigt.
I New York leverer de samme dag,” forklarer Per La Cour.
Men Autozone er ikke nervøse for Amazon.
”Autozones økonomidirektør var ikke nervøs for
Amazon. For det første mente han, at de fleste kunder
ikke havde tid til at vente på levering af reservedele.

Dernæst er serviceniveauet eller måske nærmere
rådgivningen afgørende for Autozones kunder,”
siger Per La Cour.
Per La Cour understreger dog, at de nøje følger
udviklingen i Amazon.

AUTOZONE

AutoZone er USA's førende forhandler og distributør
af reservedele til biler. Den første butik åbnede i
Arkansas i 1979, og i dag har selskabet mere end
5.000 butikker fordelt på 48 stater samt i Mexico
og i Puerto Rico. Autozone har mere end 65.000
ansatte, som omtales ’AutoZoners’.

AUTOZONES LØFTE

Autozones løfte til deres kunder, deres pledge, står
på væggen, når man kommer ind i receptionen:
”AutoZoners always put customers first!
We know our parts and products.
Our stores look great!
We've got the best merchandise at the right price.”

AMAZON

Amazon er en af verdens største internethandelsselskaber og er verdens største cloud-firma (lagring af
data) med Amazon Web Services. Amazon startede
som en online boghandel og har siden udviklet sig til
at omfatte næsten alle former for varer. Cirka 21
procent af de danske internetkunder handlede på
Amazon i 2017, ifølge FDIH.

Bemærk: Aktieportrættet er ikke en investeringsanalyse og dermed ikke en anbefaling om køb eller salg af aktien
og/eller investeringsløsninger udbudt af Formuepleje.
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2018 har flere udsving end 2017
Efter aktiekorrektionen i februar bød 2. kvartal på uro i Italien og mere
handelskrig mellem USA og resten af verden – dog mest på det retoriske
plan. Fed har hævet renten to gange og har gjort klart til fire, mens ECB's
opkøbsprogram afsluttes ved årsskiftet. Formueplejes investeringsprodukter har klaret sig relativt bedre end markedet og generelt vist positive
takter trods flere udsving i de finansielle markeder end i 2017.
AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, PRESSECHEF, FORMUEPLEJE // JACOB.KNUDSEN@FORMUEPLEJE.DK

• Opsvinget har siden finanskrisens bund nu varet i mere
end ni år, men motoren er begyndt at hoste en smule. Efter
et broget 1. kvartal med en aktiekorrektion i februar rettede de finansielle markeder bredt set sig op i 2. kvartal.
Men efter det meget rolige 2017 kan det med sikkerhed
fastslås, at 2018 allerede nu har budt på flere udsving.
• Selv om markederne artede sig bedre i 2. kvartal, var det
især den politiske uro i Italien i slutningen af maj, der
spredte frygt i markederne. Tingene faldt dog relativt
hurtigt til ro igen, men man skal regne med, at Italiens
dårlige økonomi med høj statsgæld kan udvikle sig til et
stort problem den dag, recessionen måtte komme.

• Derudover var den verserende handelskonflikt mellem USA
og Kina, EU m.fl. også en kilde til uro i 2. kvartal, men de
målbare konsekvenser har endnu været til at overse, fordi
”handelskrigen” fortsat mest er af retorisk karakter.
• På centralbankplan fortsatte Fed med at hæve renten for
anden gang i år på rentemødet den 13. juni. Amerikansk
økonomi kører på kapacitetsgrænsen, og arbejdsløshedsprocenten er med 3,8 procent den laveste i 50 år, og infla
tionen er også begyndt at røre på sig. På den baggrund
må man forvente mindst en rentestigning yderligere i år
– og formentlig to.

• I ECB er man ikke nået så langt som til at diskutere rentestigninger endnu. Der skal man stadig vente mindst til engang efter sommeren 2019. Men til gengæld tog ECB på sit
møde i Letland den 14. juni den skelsættende beslutning at
indstille sit omfattende opkøbsprogram af obligationer fra
nytår. ECB-toppen vurderer, at eurozonens økonomi nu er
så stærk, at man afslutte de kvantitative lempelser.

• Formueplejes investerings
løsninger har – opgjort
21. juni – generelt haft positive
afkast. I Formueplejes blandede
fonde, der anvender gearing, spænder det fra 1,5 procent i Optimum, der er
et lavrisikoprodukt, til 7,7 procent i Penta, der
er Formueplejes højrisikoprodukt svarende til 100
procent aktier.

• På aktiefronten har Formueplejes aktieprodukter i store
dele af 2018 klaret sig bedre end verdensaktieindekset.
LimiTTellus lå 21. juni således med et afkast på 6,9 procent,
mens Forbrugsaktier lå med 16 procent i afkast og
Formuepleje Globale Aktier med 6,2 procent.
• Inden for virksomhedsobligationer har afkastet været
negativt med henholdsvis -1,1 procent i Absalon Invest
Global High Yield og -4,3 procent i Absalon Invest EM
Virksomhedsobligationer. Relativt set har præstationerne i
virksomhedsobligationer dog ligget bedre end benchmark.

• Formueplejes samlede forventninger til 2018 er stadig
positive, men man er samtidig nødt til at være forberedt på,
at der kan komme udsving i større eller mindre grad.
Vi har set det med Italien, handelsstridighederne kan i
værste fald eskalere til reel handelskrig, og renteforhøjelser
fra Fed og ECB's opkøbsprogram, der ophører til nytår, kan
medføre negative syn på aktiemarkederne, som også vil
blive påvirket af, hvis vækstmomentum fordufter.
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AKTIEPOSTER

DE 10 STØRSTE
AKTIEPOSTER
Formueplejeforeningerne er investeret i den samme portefølje med
globale aktier. Her kan du læse om de aktuelt 10 største positioner.*
VISA er et amerikansk multinationalt
finansielt selskab med hovedsæde i
Foster City, Californien, USA. Selskabet udfører elektro
niske pengeoverførsler i hele verden, oftest via Visabrandede kreditkort og debetkort. I løbet af 2017
behandlede Visa 111,2 milliarder transaktioner med
en total volume på 7,3 billioner dollar. Visa havde en
omsætning på 18,36 milliarder dollar i 2017 med
omkring 15.000 ansatte.

L’Oréal blev grundlagt i 1909 i Parisforstaden Clichy og er i dag verdens
største producent af kosmetik. Virksomheden har fokus
på hårfarver, hudpleje, solbeskyttelse, make-up, parfume
samt aktiviteter inden for dermatologi og medicin.
Desuden er L’Oréal en af de største patentholdere
indenfor nanoteknologi i USA. I 2017 omsatte virksom
heden for 26,02 milliarder euro med 82.600 ansatte.
Starbucks Corporation er en amerikansk kaffekæde, som blev stiftet i
Seattle i 1971, og har i dag mere end
24.000 forretninger i 70 forskellige
lande. I 2017 omsatte virksomheden
for 22,3 milliarder dollar med omkring
277.000 ansatte på verdensplan.

36 // FORMUE – 3. KVARTAL 2018

Service Corporation International (SCI) er et
amerikansk selskab, som leverer ydelser og
service i forbindelse med begravelser. Selskabet har hovedsæde i Neartown, Houston, Texas og arbejder med over 400 kirkegårde fordelt på 45 stater, 8 canadiske provinser samt Puerto Rico. SCI blev dannet i 1962
og omsatte i 2016 for 3 milliarder dollar med over
23.000 ansatte.
Jyske Bank er Danmarks andenstørste bank og har 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 for-profit
sundhedsfirma under Blue Cross and Blue Shield Association, en forening af sundhedsforsikringsorganisationer.
Anthem Inc. omsatte i 2017 for 90 milliarder dollar med
over 53.000 ansatte.

Wells Fargo & Company er en amerikansk
finans- og bankvirksomhed, som blev stiftet i 1852, og har hovedsæde i San Francisco i Californien. Wells Fargo & Company.
er en multinational koncern, som dækker i det meste af
USA, men også er tilstede i 35 lande i verden med over
70 millioner kunder. Wells Fargo & Company tilbyder
mange af de traditionelle bankydelser, som for eksempel
privatkundebank, erhvervsbank og investeringsbank. I
2017 havde Wells Fargo & Company. 262.700 ansatte og
omsatte for næsten 88 milliarder US dollar.
KDDI Corporation er et japansk
telekommunikationsfirma med
hovedsæde i Tokyo. KDDI Corporation beskæftiger sig hovedsageligt med telekommunikationsløsninger, men laver også call-center services,
telekommunikationsudvikling og andre typer kommunikationsservices. KDDI Corporation servicerer i dag omkring 64 millioner abonnenter til mobiltelefoner og 8,8
millioner til fastnet, i både Japan og resten af verden.
I 2017 omsatte KDDI Corporation for 42,3 milliarder
dollar 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 dollar.

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 computersoftware, såsom styresystemet Microsoft og Office-pakken,
samt forbrugerelektronik såsom spillekonsollen Xbox
og tablets kaldet Microsoft Surface. Virksomheden er
verdens største softwareproducent målt på omsætning
og et af verdens mest værdifulde selskaber. I 2017 havde
Microsoft 124.000 ansatte og en omsætning på 90 milliarder dollar.

* 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.
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FORMUEPLEJES FORENINGER PÅ TVÆRS

Oversigt over samtlige Formueplejes investerings- og kapitalforeninger, opgjort pr. 18. juni 2018.
KLASSISKE FORMUEPLEJEFORENINGER
Formuepleje
Optimum

Formuepleje
Pareto

Formuepleje
Safe

Formuepleje
Epikur

Formuepleje
Penta

Formuepleje
Merkur

Afkastmål, 5 år

25%

50%

70%

85%

100%

50%

Risiko for maksimalt kurstab, 3 år*

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-10%

Investeringsunivers og strategi

Lavrisikoportefølje

Typisk gearing

Korrelerer svagt
med aktier
og obligationer

Lavrisikoportefølje med anvendelse af tangentporteføljeteori

Formuepleje
Fokus
En langtløbende
obligation
-

Rentearbitrage

0

1

2

3

4

0

4

45%

53%

62%

70%

71%

0%

100%

Eksponeringer i % af balance
Obligationer og kontanter

0%

4%

3%

3%

3%

9%

0%

Virksomhedsobligationer

Markedsneutrale stategier

24%

11%

6%

0%

0%

15%

0%

Globale aktier, bruttoeksponering

31%

33%

29%

27%

26%

76%

0%

45%

99%

172%

253%

317%

0%

490%

0%

7%

8%

10%

12%

8%

0%

Markedseksponering i %
Obligationer og kontanter
Markedsneutrale stategier
Virksomhedsobligationer

23%

20%

16%

0%

0%

15%

0%

Globale aktier, bruttoeksponering

31%

63%

81%

98%

117%

74%

0%

Omkostninger
Resultathonorar, når over HWM**

10%

10%

10%

10%

10%

15%

10%

Løbende omkostn. af formuen***

0,77%

1,62%

1,96%

2,20%

2,42%

1,15%

1,71%
0,60/0,60%

0,30/0,30%

0,40/0,40%

0,60/0,60%

0,90/0,90%

1,00/1,00%

0,90/0,90%

Indre værdi pr. den 18. juni 2018

Emission/indløsningsats

123,8

137,5

159,1

185,9

205,7

114,1

125,2

High Water Mark

123,7

136,9

158,3

184,9

204,3

113,4

125,3

ØVRIGE FORMUEPLEJEFORENINGER
Indre
værdi

Udbytte
regnskabsåret
2016

Emision/
indløsningssats
i%

Løbende
omkostninger
i % p.a.***

Investeringsunivers og strategi

Formuepleje Forbrugsaktier

133,29

1,80 kr.

0,30/0,30

1,63

Formuepleje Globale Aktier

133,99

16,60 kr.

0,30/0,30

1,63

Global aktieportefølje

0,30/0,30

0,85

Global aktieportefølje med mulighed for risikostyring
10% resultathonorar**

Formuepleje LimiTTellus

Absalon Danske Aktier
Absalon EM Virksomhedsobl.
Absalon Global High Yield

161,65

Akkumulerende

Globale aktier inden for stabilt og cyklisk forbrug

88,1

21,90 kr.

0,30/0,30

1,67

Danske aktier

94,59

14,60 kr.

0,65/0,65

1,26

Virksomhedsobl. udstedt af selskaber inden for Emerging Markets

93,33

15,60 kr.

0,50/0,50

1,16

Globale virksomhedsobl. med lavere gns. rating end Investment Grade

Absalon Obligationer

100,49

2,70 kr.

0,25/0,25

0,58

Danske obligationer og globale virksomhedsobligationer

Absalon Rusland

104,37

8,30 kr.

1,00/1,00

2,72

Aktier inden for SNG-området, dog primært russiske

Absalon PensionPlanner Stabil

162,52

Akkumulerende

0,40/0,40

2,05

Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

Absalon PensionPlanner Moderat

176,47

Akkumulerende

0,40/0,40

2,04

Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

Absalon PensionPlanner Balance

208,22

Akkumulerende

0,50/0,50

1,71

Balanceret portefølje med ligelig fordeling af obligationer og aktier

Absalon PensionPlanner Vækst

248,88

Akkumulerende

0,50/0,50

2,00

Balanceret portefølje med overvægt af aktier i forhold til obligationer

* 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.
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VÆR AJOUR PÅ
FORMUEPLEJE.DK OG I VORES APP
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.

Alt om vores fonde

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

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.

Videnscenter

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.

Under menupunktet ”Fonde og afkast” finder du omfattende information om de i alt 19 børsnoterede investeringsfonde, som Formuepleje udbyder. Du kan dels på
tværs af alle fonde sammenligne afkast, rating, omkostninger, dels se alle relevante juridiske dokumenter og
regnskaber.

Abonnement på magasinet

Alle investorer hos Formuepleje er automatisk abonnenter 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.
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INTRODUKTION TIL FORMUEPLEJE
Kom og få en introduktion til Formueplejes måde at investere og rådgive på.
Vi kommer omkring disse emner:
• SÅDAN INVESTERER VI

Formueplejes blandede fonde investerer efter den klassiske
porteføljeteori, der anviser den investering, som giver det
bedste afkast i forhold til risikoen. Gennem mere end 30
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 rådgiver
med udgangspunkt i en grundig formueanalyse.

På disse møder kommer vi omkring hele din økonomi og
kan rådgive dig ud fra din konkrete risikoappetit, livssituation og skattemiljø.

• SÅDAN SER VI VERDEN

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

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

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

TID OG STED
HELLERUP

Mandag den 6. august kl. 16.00

AARHUS

Tirsdag den 14. august kl. 16.00

KØGE

Fredag den 24. august kl. 12.00

AARHUS

Torsdag den 30. august kl. 16.00

AALBORG

Onsdag den 4. september kl. 12.00

NIVAAGAARD

Fredag den 7. september kl. 12.00

HADERSLEV

Torsdag den 20. september kl. 16.00

HELLERUP

Onsdag den 26. september kl. 17.00

HELLERUP

Torsdag den 18. oktober kl 12.00

ODENSE

Torsdag den 18. oktober kl. 12.00

AARHUS

Tirsdag den 6. november kl. 12.00

NIVAAGAARD

Tirsdag den 6. november kl. 12.00

AALBORG

Onsdag den 28. november kl. 16.00

KØGE

Onsdag den 28. november kl. 16.00

HELLERUP

Fredag den 14. december kl. 12.00

VEJLE

Fredag den 14. december kl. 12.00

FORMUEPLEJE A/S
Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C
Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup
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Telefon 87 46 49 00, fax 87 46 49 01
info@formuepleje.dk, formuepleje.dk

