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I et sådant miljø stiller langt de fleste økonomer og strateger 
gerne op og fortæller om deres talrige scenarier, hvor aktier, 
obligationer og forskellige valutakurser både kan stige og  
falde. Spådommene om, hvordan det kommer til at gå med  
investeringerne, ender som oftest med at blive, at ”på den ene 
side kan det komme til at gå godt, men på den anden side kan 
man ikke udelukke, at det går mindre godt”. 

Alt sammen fint og interessant, men temmelig ubrugeligt 
for de fleste investorer. 

Derfor besluttede vi for mange år siden at give investorerne 
noget mere brugbart. Nemlig en klart kommunikeret afkast-
målsætning, hvor vi vil stå på mål for at levere et absolut posi-
tivt afkast i vores fonde. Det gør vi i vores konceptfonde med 
både aktier og obligationer, hvor vi i stort omfang aktivt kan 
styre vores eksponering til markederne. Vi står på mål for det 
på fem års investeringshorisonter. 

Vi står også på mål for, hvordan risikoen må være i vores 
fonde. Den er gradvist blevet lavere i langt de fleste af vores 
fonde. Eksempelvis er risikoen i Penta anno 2018 ikke højere 
end i en global aktieportefølje. Sådan har det dog været længe, 
hvilket en undersøgelse foretaget af professor Carsten Tang
gaard allerede kunne vise i 2011. 

Vi foretager en lille tilpasning
Noget af det vigtigste for vores investorer er netop, at vi er i 
stand til at lave en fornuftig forventningsafstemning med dem. 
Derfor indførte vi vores afkastmålsætninger og fremlagde  
vores worst case risikovurderinger. I tillæg hertil har vi kort-
lagt, hvordan risikoen i vores konceptforeninger med gearing 
kan sammenlignes med risikoen i en lang række ugearede  
investeringsalternativer.   

Ser vi konkret på vores afkastmålsætning de kommende 
fem år, og hvilken worst case risiko, der kan hænge sammen 
med den, skal vi løbende tilpasse den til den virkelighed, vi  

lever i. Her må vi konstatere, at investerings miljøet i 2018 har 
ændret sig noget fra sidst, vi ændrede vores afkastmålsætninger. 

Derfor har vi valgt at justere vores afkastmålsætninger for 
femårsafkastene lidt ned. Samtidig kan vi se, at den worst case 
risiko, der med 95 procent sandsynlighed er associeret med  
afkastmålene, er reduceret markant. 

Det er ikke, fordi markedsrisikoen er blevet mindre. Den  
er i princippet den samme som altid og hverken værre eller 
bedre end normalt – forandringen er sket i vores risikostyring, 
som er det, der gør forskellen. 

Tilbage til svaret på spørgsmålet fra start: Kan man love  
noget på de finansielle markeder. Svaret i Formuepleje er ja. 

Vi vil stadig levere et absolut positivt afkast i vores koncept-
fonde, hvor vi samtidig holder risikoen i meget kort snor. 

I denne udgave af FORMUE kan du blandt andet læse  
om vores justerede forventninger i artiklen om vores nye  
varedeklarationer.

Du kan også læse et større interview med fodboldspilleren 
Erik Sviatchenko, der fortæller om, hvordan hans dedikation 
til sporten har resulteret i en formue, som skal forvaltes.  
Vi bringer også en større optaktsartikel til det kommende  
– og meget spændende – midtvejsvalg i USA den 6. november, 
ligesom vi kigger på de mulige konsekvenser af, at Den Euro-
pæiske Centralbank fra årsskiftet indstiller sine opkøb af  
obligationer og igen overlader det til europæisk økonomi at 
stå på egne ben.

God læselyst 

 

Søren S. Astrup
direktør, Formueplejeforeningerne

Man plejer at sige, at det eneste, som er 100 procent sikkert på de finansielle mar-
keder, er, at der er usikkerhed. Usikkerhed og risici på markederne er i perioder 
større eller mindre og kommer i form af kursudsving.   
   

KAN MAN LOVE NOGET PÅ  
DE FINANSIELLE MARKEDER?
”Risikoen på Formuepleje Penta er i dag – trods gearing  
 – i samme niveau som et ugearet aktieindeks” 
Carsten Tanggaard, Professor ved Aarhus Universitet, 15. maj 2011

Søren S. Astrup, 
direktør, Formueplejeforeningerne

LEDER 
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ANSVARSFRASKRIVELSE 
Magasinet FORMUE er udarbejdet af Formuepleje A/S til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om  
eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbe
falinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formuepleje A/S kan ikke holdes ansvarlig 
for tab forårsaget af investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i Magasinet FORMUE. 

Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i Maga sinet FORMUE er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere 
dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbun
det med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som 
en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk 
eller besøg hjemmesiden formuepleje.dk.

PERSONOPLYSNINGER
Formuepleje kan registrere personoplysninger om dig, såfremt du er investor eller potentiel investor i foreninger admini
streret af Formuepleje. Se nærmere herom i privatlivspolitikken, som er tilgængelig på formuepleje.dk.
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NYHEDER 

1  3.454 dage: Længste bull-marked 
siden 2. Verdenskrig
Vi har nu oplevet det længste bull
marked uden korrektioner på mere 
end 20 procent siden 2. Verdenskrig. 
Men når man skal vurdere, hvornår 
bullmarkedets modstykke rammer 
– bearmarkedet med recession – er 
det dog noget andet end varigheden,  
investorer bør hæfte sig ved.

2  Formuepleje fortsætter de  
gode afkast 
Henover sommeren har investorer i 
Formuepleje fået solide afkast, som 
blandt andet er drevet af en flot 
regnskabssæson i USA. I artiklen 
fortæller direktør Søren Astrup, 
hvorfor de stærke afkast ikke skal 
tages for givet.

3  Fem nye stjerner til  
Formuepleje-fond
Fonden EM Virksomhedsobliga
tioner fik i juni tildelt fem stjerner af 
Morningstar. Porteføljemanager 
Toke Katborg Hjortshøj forklarer, 
hvad Formueplejes kreditteam foku-
serer på, og hvilke faktorer der ligger 
bag fondens nye toprating.

FORMUEnyt er Formueplejes elektroniske 
nyhedsbrev, som løbende holder dig opdate-
ret omkring udviklingen på de finansielle 
markeder, dine investeringer i Formuepleje, 
kommende arrangementer og meget andet.  

Den 25. maj i år trådte den nye persondata-
forordning i kraft, og for nogle af Formueplejes 

nyhedsbrevmodtagere betød de nye regler, at 
de aktivt skulle bekræfte deres tilmelding for 
også fremover at modtage FORMUEnyt. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet på  
formuepleje.dk/nyhedsbrev – også hvis du  
hører til dem, der ikke nåede at bekræfte din 
tilmelding inden den 25. maj.  

Når du er Premiumkunde hos Formuepleje, 
har dine børn og børnebørn mulighed for  
at deltage i et todages praktikophold hos  
Formuepleje.

Målet med praktikopholdet er at give del
tagerne et stærkere investeringsmæssigt fun-
dament, både teoretisk og praktisk. Derudover 
giver forløbet et unikt indblik i investerings-
branchen og ny inspiration i forhold til valg af 
uddannelse og fremtidig karriere.

Indholdet i praktikforløbet afhænger af  
deltagernes uddannelsesmæssige baggrund 

og interesser, men det primære fokus vil  
typisk være på investering og kapitalforvalt-
ning. Der vil dog også være rig mulighed for 
at stifte bekendtskab med investeringsråd-
givning, kommunikation, jura og compliance.

Det er et krav, at man har færdiggjort en 
ungdomsuddannelse på gymnasialt niveau. 
Alle studieretninger er velkomne.

Har du lyst til at vide mere om Formue
plejes praktikforløb, er du velkommen til at 
kontakte din personlige rådgiver. Du kan også 
læse mere på formuepleje.dk/premium.

MEST LÆSTE PÅ 
FORMUEPLEJE.DK 
Målt i perioden 15/6 – 10/9 2018.

HAR DU TILMELDT DIG  
FORMUEPLEJES NYHEDSBREV? 

 

FORMUEPLEJE PREMIUM:  
PRAKTIK FOR UNGE UNDER UDDANNELSE 
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SIKKER UPLOAD AF  
PERSONLIGE DOKUMENTER

FORMUEPLEJES APP  
HAR FÅET EN OPGRADERING

I Formuepleje ligger det os meget på sinde, at dine 
personlige oplysninger bliver behandlet korrekt og 
frem for alt sikkert. I stedet for at sende legitimation, 
fondsordreblanketter, depotoversigter, spørge
skemaer eller andre dokumenter, der indeholder  
personlige oplysninger, på email, anbefaler vi, at du 
fremover uploader dem via formuepleje.dk/kontakt/
uploaddokumenter.

Vi har givet appen en opgradering, og den nye  
version ligger nu klar i App Store. Appen giver som  
altid et overblik over de seneste kursudviklinger i 
Formueplejes investeringer og på de finansielle  
markeder. Det eneste, der har ændret sig, er appens 
udseende. Det betyder blandt andet, at appikonet 
ikke længere er bordeauxrødt, som det plejer, men 
derimod hvidt.

Derudover har vi flyttet medarbejderoversigten 
ned i bunden af skærmen og tilføjet en søgefunktion, 
så du hurtigere og nemmere kan komme i kontakt 
med en medarbejder i Formuepleje. Har du en  
personlig rådgiver eller en anden person, du ofte er i 
kontakt med, har du nu også muligheden for at favo-
ritmarkere vedkommende. Klik på den lille stjerne 
til højre for medarbejderen, og han eller hun vil 
fremover være at finde under menuen Favoritter. 

Endelig har også kursgraferne fået en lille opgra-
dering. Det betyder blandt andet, at det nu er muligt 
at markere fonde som favoritter ved at klikke på den 
lille stjerne til højre for fondens navn.

Der arbejdes i øjeblikket på at kunne tilbyde en 
app til Android.

FORMUEPLEJE EJENDOMME:  
SE DE NYE INVESTERINGER
Formueplejes anden ejendomsfond lukkede for tegning den 15. juni 
med et samlet indskud på 180 millioner kroner fordelt på 59 inve
storer. Dermed har Formuepleje rejst over 300 millioner kroner til  
investeringer i ejendomme, efter at vi i efteråret 2017 besluttede at 
tilbyde ejendomsinvesteringer til kunderne på linje med investe
ringer i aktier, obligationer og virksomhedsobligationer. 

”Det er en stor bedrift. At gå fra 0 til over 300 millioner i de to  
første fonde på lidt over et halvt år anser vi for at være et meget flot 
resultat. Det giver os stor tro på fremtiden, at vi er kommet så godt 
ind på ejendomsmarkedet, som er et helt nyt forretningsområde for 
os, men også et område som vi tror rigtig meget på fremover med en 
model, hvor vi satser på lav risiko, hvor finansieringen sker med fast-
forrentede realkreditlån, og fornuftige afkast,” siger Søren Astrup,  
direktør og partner i Formuepleje.

Få seneste nyt på formuepleje.dk/ejendomme
På formuepleje.dk/ejendomme kan du altid læse seneste nyt omkring 
Formueplejes ejendomsfonde. Lige nu kan du for eksempel se en 
række videoer, hvor ejendomsdirektør LarsErik Larsen fortæller  
om nogle af de ejendomme, der allerede nu indgår i de eksisterende 
fonde. Læs også om opjusteringen af det forventede afkast for  
Formuepleje Ejendomme 1 P/S. Formuepleje Ejendomme 3 forventes 
lanceret i løbet af efteråret 2018. 

 C.F. Møller Architects // Foto Julian Weyer, partner, C.F. Møller Architects
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MENS VI VENTER PÅ  
MIDTVEJSVALGET

Donald Trump er både på grund af sin status som USA’s præsident og sit væsen verdens  
mest omtalte og indflydelsesrige person. Med et midtvejsvalg i november og tiltagende  
handelskrigsretorik kommer efteråret 2018 ikke til at gå stille af sig. Som investor bør man  
ikke være ligeglad med hans mange udgydelser, der kan påvirke de finansielle markeder.
   

Han er uden sammenligning verdens mest omtalte per-
son, han blev kåret til årets person af Time Magazine i 
2016 og bliver svær at komme uden om igen i år. Det  
bliver man naturligvis ikke uden grund. Donald Trump 
er USA’s præsident og dermed verdens mest magtfulde 
og indflydelsesrige person. Samtidig er han en type  
præsident, hvis lige vi aldrig før har set i Det Hvide Hus, 
og som deler vandene. 

Det er to år siden, at Donald Trump udkæmpede en 
benhård valgkamp imod Demokraternes Hillary Clinton, 
og den 6. november skal han stå sin første test over for 
vælgerne, når der er midtvejsvalg. 

Trumps svendestykke
Det sker oven på et 2018, der har udviklet sig forrygende 
for amerikansk økonomi med høj vækst og ditto indtje-
ning i de børsnoterede selskaber. Det har givet gode  
afkast i det amerikanske aktiemarked i kontrast til Dan-
mark og Europa – og man kommer ikke uden om at give 
Donald Trump noget af æren for udviklingen. 

”Det skyldes, at USA’s økonomi er bomstærk med høje 
vækstrater og et jobmarked med fuld beskæftigelse. 
Sam tidig fik vi med udgangen af 2017 Donald Trumps 
omfattende skattereform, som har sat yderligere skub i  
tingene. Indtjeningen i virksomhederne er tårnhøj, og 
det har givet solide afkast henover sommeren,” forklarer 
Henrik Franck, direktør og partner i Formuepleje og 
mangeårig USAkender.

Han vurderer, at i hvert fald 1 procentpoint – måske 1,5 
procentpoint – af 2018væksten i USA, kan forklares med 
den lempelige finanspolitik og især skattereformen. Effek-
ten er svær at gøre præcist op, da der både er direkte og 
indirekte effekter, men der har været aktiefest i USA i år.

USA-aktier med vildt ridt i 2018
S&P 500indekset er således på et år steget over 21,3 
procent målt i danske kroner og knapt 14 procent siden 
årsskiftet. Teknologiindekset Nasdaq er steget 20 pro-
cent i år og næsten 28 procent på et år. Det er langt mere 
end de store europæiske indeks, der ligefrem har haft 
negativt afkast.

”I Formuepleje har vi nydt godt af udviklingen, fordi vi 
har en stor eksponering i amerikanske virksomheder, så 
det er en udvikling, vi er tilfredse med. Vi har haft gavn af 
både stigende dollar, stærk indtjening i selskaberne og 
den gode udvikling i amerikansk økonomi. Blandt andet 
vores position i Russell 2000indekset, der rummer  
indenlandsk orienterede amerikanske selskaber, har givet 
et godt afkast. Det er alt sammen hjulpet på vej af skatte-
reformen, som er Trumps værk og hans politiske svende-
stykke. Det er den største ting, han har fået gennemført,” 
forklarer Henrik Franck.

Fra et makroøkonomisk perspektiv er timingen af skat-
tereformen dog ikke optimal, og det samme gælder dens 
konsekvenser for uligheden i et land, hvor skellet mellem 
høj og lav i forvejen er voldsom efter danske forhold. 

”Skattereformen var tiltrængt i og med, at den seneste 
var fra 1986, men timingen var betænkelig, fordi ameri-
kansk økonomi er glohed og i forvejen rigeligt i omdrej-
ninger. Det bliver understreget af, at Fed allerede var i 
gang med at hæve renten, da Trump får sin skattereform 
igennem. Samtidig er det et faktum, at den forværrer ulig-
heden, som i USA er et reelt problem, fordi middelklassen 
i 2530 år ikke har oplevet nævneværdige stigninger i ind-
komsten,” siger Henrik Franck.

Han minder om, at USA’s gæld på cirka 105 procent er 
høj og stigende på grund af voksende budgetunderskud. 
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Ekspansiv finanspolitik er ikke gratis
Dermed står USA’s renteudgifter foran en kraftig stig-
ning. Nettorenteudgifterne udgør i år 7,6 procent af de 
føderale udgifter, men andelen forventes at stige til 12,2 
procent i 2022 og 13 procent i 2028. Det er ikke gratis  
at føre ekspansiv finanspolitik.

”Det vil give en massiv forøgelse af USA’s budgetunder-
skud, og det skal finansieres med udstedelse af statsobli-
gationer. På den måde kommer Trump til at låne vækst fra 
fremtiden i sit forsøg på at være handlekraftig og sætte 
yderligere skub i økonomien. Det er han sådan set lykke-
des med, men regningen kommer på et senere tidspunkt. 
Det ved jeg ikke, om han er klar over eller bare ligeglad 
med. USA’s gæld er i forvejen en bekymring, og det er ikke 
til diskussion, at han har forværret den situation,” for
klarer Henrik Franck om præsidenten, der af åbenlyse 
grunde er en person, der deler vandene. 

Ikke så meget i Europa, hvor så godt som alle er i oppo-
sition til Trump, men nu er det som bekendt ”over there”, 
at hans republikanske parti skal til midtvejsvalg. Der er 
stadig opbakning til Trump og partifællerne fra en pæn 
del af den amerikanske befolkning, mens resten har det 
som europæerne.

”Hans approval ratings har været stigende, men burde 
nok være endnu bedre med tanke på, hvor flyvende  
amerikansk økonomi er. Der kommer hans egen person i 
vejen, fordi han næppe tiltrækker mange midtervælgere,”  
siger Henrik Franck.

Trump er USA’s svar på brexit og højrefremmarch
Han fremhæver, at Donald Trump på lange stræk er 
USA’s pendant til den politiske udvikling, vi har set i 
Europa, hvor mange vælgere i protest og afmagt stem-
mer på yderfløjene.

”Han er USA’s svar på den politiske polarisering, vi har 
set i Europa med brexit og mange højrepopulisters frem-
march. Det specielle er, at han så lige har sat sig i spidsen 
for verdens mest magtfulde nation. På den måde er han 
det klareste symbol på, at den verdensorden, der blev 
skabt efter 2. Verdenskrig, er i opbrud. Alle de magtfulde 

institutioner som FN, EU, WTO og IMF bliver der sat 
spørgsmålstegn ved og det samme med globaliseringen. 
Den proces – som var i gang inden Trump – skubber han 
på og tydeliggør med sin fremtræden,” siger Henrik 
Franck og tøver ikke i sin karakteristik af Donald Trump:  

”Han er indiskutabelt den mest usædvanlige præsident, 
USA har haft. I en periode lige efter valget troede vi i For-
muepleje, at han ville udvikle sig mere præsidentielt og 
vise lidt statsmanship i sin optræden. Nu snart to år inde i 
hans virke kan vi roligt konstatere, at det ikke holdt stik. 
Det var den ægte vare, vi så under valgkampen. Alle bange 
anelser er desværre blevet bekræftet. Han er, som han er, 
og det pæneste, man kan sige om ham, er, at han ikke er  
nogen kamæleon. Han mener rent faktisk de ting, han  
siger og gør,” siger Henrik Franck, som af den grund har 
skiftet mening om, hvorvidt der findes en Donald Trump 
før midtvejsvalget og en Donald Trump efter midtvejs
valget. Men der findes kun en version af Donald Trump.

”Op til midtvejsvalget har jeg gået og tænkt, at når bare 
det er overstået, falder han lidt til ro, men det tror jeg ikke 
længere. Trump er, som Trump er, men jeg er ikke i tvivl 
om, at han er opsat på et godt midtvejsvalg for sit parti og 
derfor gør de ting, han mener, med skatter, handelskrig og 
så videre. At hele meningseliten med medier og menings-
dannere er imod ham, tror jeg bare tænder en gnist i 
ham,” siger Henrik Franck.

For frihandel når det tjener USA’s interesser
Han nævner den verserende handelskonflikt med især 
Kina som noget, der ved første øjekast kunne ligne et  
indenrigspolitisk kneb op til midtvejsvalget. Men det 
stikker dybere end det. Trump er rent faktisk modstan-
der og har altid været det, lige siden han i 1987 indryk-
kede helsidesannoncer i tre store aviser og  
opfordrede til at lade Japan og SaudiArabien betale  
deres egne regninger i stedet for at overlade det til USA.

Som professor Peter Navarro, en af Donald Trumps 
økonomiske rådgivere, har formuleret det, så er Donald 
Trump ”en free trader ligesom Ronald Reagan…han vil 
forsvare Amerika imod enhver svindler”. På den måde er 
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MIDTVEJSVALG

OM MIDTVEJSVALGET
• Midtvejsvalget afholdes den 6. november.
•  I dag har Republikanerne flertal i begge Kongressens kamre  

– Repræsentanternes Hus og Senatet.
•  I Repræsentanternes Hus sidder Republikanerne på 237 ud af 435 plad-

ser, mens Demokraterne har 193 pladser – og fem pladser står tomme.
• Alle 435 sæder i Repræsentanternes Hus er på valg den 6. november.
•  I Senatet har Republikanerne 50 af de 100 sæder, mens Demokraterne 

har 47. De sidste tre er to uafhængige og et tomt sæde.
• 35 af de 100 pladser i Senatet er på valg til midtvejsvalget. 
•  Af de 35 sæder i Senatet, der er i spil, er de 23 i dag besat af  

demokrater, otte af republikanere, to uafhængige og to ledige pladser.



det storpolitik og en kamp om at bevare USA’s magtpoliti-
ske førerposition, som Kina i den grad udfordrer i disse år.

”Hvad angår handelskrigen, er den indenrigspolitisk i 
den forstand, at retorikken virker på de amerikanere, som 
Trump henvender sig til, og som er dem, der har tabt på 
globaliseringen og udflytningen af arbejdspladser. Men 
man skal ikke tage fejl af, at Trump rent faktisk mener det, 
når han tordner imod Kina og andre, når det gælder fri-
handel. Han vil bevare USA’s status og har opbakning til 
det i det, der tidligere var USA’s arbejderklasse, som bare 
hører, at USA’s handelsunderskud er enormt, og samtidig 
ser de amerikanske veje fyldt med europæiske biler,”  
forklarer Henrik Franck. 

Handelsunderskud er en naturlov
Det bringer os hen til et af de mest penible emner i 2018 
– handelskonflikten. Den har trukket mange overskrifter, 
fordi de indledende skridt er taget til det, der i værste 
fald kan udvikle sig til en handelskrig, hvis Trump gør  
alvor af sine trusler.

”En full scalehandelskrig vil gøre stor skade på global 
økonomi. Foreløbigt har det været et kaotisk forløb uden 
de store konsekvenser. Dybest set er det en ”krig”, som 
USA aldrig kan vinde, fordi dollaren fungerer som ver-
dens store reservevaluta. Det betyder, at USA tiltrækker 
kapital og er en magnet for udenlandske investeringer, 
fordi investorerne gerne vil have dollaraktiver. Det giver 
USA et stort overskud på betalingsbalancens kapital
poster, og når et land har det, giver det et tilsvarende  
handelsbalanceunderskud. Så når Trump og hans  
meningsfæller kigger meget snævert på det store han-
delsunderskud, ser det meget grimt ud, men der er en 
naturlig forklaring, og i praksis kan jeg slet ikke se, hvor-
dan USA skal ændre på det. Vi taler om verdens suverænt 
største importnation,” siger Henrik Franck.

Rigsretssag imod Trump? Gør jer ingen illusioner
Der har været meget snak om, hvorvidt Donald Trump  
risikerer en rigsretssag på grund af dubiøse forbindelser 
til Rusland og hans meget omtalte relationer til diverse 
kvindelige ”kunstnere”, men sandsynligheden er forsvind 
ende lille, vurderer Henrik Franck:

”Det er lidt en illusion, at han risikerer at blive afsat. Jeg 
tror ikke på det. Resultatet af midtvejsvalget kan få indfly-
delse på det. Demokraterne står til at vinde Repræsentan-
ternes Hus, hvor en rigsretssag skal vedtages. Men det skal 
også forbi Senatet, hvor Republikanerne formentligt beva-
rer sit flertal, så det vil kræve, at der kommer en rygende 
pistol frem om noget meget slemt, hvis mange republikan-
ske senatorer skal falde i ryggen på deres egen præsident. 
Det ser jeg ikke for mig – også fordi der ser ud til at være 
en vis tendens til at være immun over for alt, hvad præsi-
dent Trump siger og gør,” analyserer Henrik Franck.

Trump kan overleve tabt midtvejsvalg
Heller ikke et tabt midtvejsvalg vil besegle præsidentens 
skæbne og kan ikke tages som et sikkert forvarsel om,  
at Trump stemmes ud af Det Hvide Hus ved præsident-
valget i 2020:

”Andre præsidenter før Trump har set sit parti tabe 
midtvejsvalget og alligevel genvundet magten. Det kan 
Trump også. Især hvis Demokraterne ikke finder en egnet 
modkandidat. Det har de et stykke tid til endnu, da man 
nødig skal være for tidligt ude, fordi det giver modstand
erne længere tid til at opstøve smuds om den pågældende  
kandidat. Så ja, han kan blive genvalgt og sidde i fire år 
mere, selv om det er uforståeligt for de fleste europæere.” 
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OM SKATTEREFORMEN:
•  Skattereformen, som Donald Trump fik igennem Kongressen i 

december 2017, er hans største politiske resultat, siden han  
tiltrådte den 20. januar 2017.

• Reformen er den første skattereform siden 1986.
•  Den indebærer en nedsættelse af selskabsskattesatsen fra  

35 til 21 procent og en markant lavere indkomstskat for  
amerikanerne. 

•  Skattereformen har haft omgående virkning, idet selskabernes 
indtjening er forøget markant og har skabt dertilhørende stig-
ninger i aktiekurserne i USA i år. Det er med til at påvirke USA’s  
vækstrater, der i første halvår endte på 4,1 procent.



MIFID

2018 har budt på flere nye komplekse love, som alle har 
samme ædle formål om at forbedre forbruger og inves
torbeskyttelsen. 

I maj var det den nye og meget omtalte person
dataforordning, der lærte alle at sige GDPR og opdatere 
nyhedsbreve, og i begyndelsen af året var det MiFID IIlov-
givningen, der ændrede lovgivningen for finansielle virk-
somheder med det formål at øge investorbeskyttelsen.

MiFID II påvirker dermed også de oplysninger, der 
fremgår om dine investeringer, når du logger ind i din 
netbank, fordi lovgivningen skal sikre et bedre overblik 
over afkast og især omkostninger. 

Eksempelvis skal man som noget nyt nu forud for en 
handel angive de forventede omkostninger ved investe-
ringen i kroner og procent, og hvordan omkostningerne 
er sammensat.

Omfattende ny lovgivning  
På europæisk plan er MiFID II blevet kaldt en af de stør-
ste reguleringer i finanssektorens historie, og i store dele 
af finanssektoren har det interne arbejde med at blive 
klar til MiFID II’s ikrafttræden fyldt meget. I Formuepleje 
har det dog ikke gjort den store forskel. 

”Vi var allerede mere eller mindre på plads i forhold 
til den nye lovgivning. En af årsagerne er, at vi altid har  
været bankuafhængige, og det har været en stor fordel  
– også i dette tilfælde,” siger Søren Astrup, direktør i  
Formuepleje, og fremhæver, at et konkret udfald af lov-
givningen er, at man kan benytte en omkostningsbereg-
ner via Formueplejes hjemmeside.

På den måde kan man få et solidt overblik over  
omkostningerne i Formueplejes investeringsløsninger.

Stadig komplekst
Kundedirektør i Formuepleje Helle Snedker er glad for 
indførelsen af MiFID II, men hun havde håbet, at lov
ændringen ville gøre det endnu mere simpelt at gennem-
skue og sammenligne omkostninger. 

Derfor opfordrer hun til, at man altid henvender sig til 
sin rådgiver, hvis der er noget, man er i tvivl om med de 
nye tal i netbanken.

”Finansielle produkter kan være komplekse og svære 
at sammenligne. Det ville have været fantastisk, hvis en 
ny regulering havde gjort omkostningerne i alle produk-
ter mere overskuelige, så vores investorer lettere kunne 
sammenligne vores produkter med konkurrenternes. 
Men jeg synes desværre ikke, at det er tilfældet,” siger 
Helle Snedker. 

Det skyldes, at mange i branchen har valgt at øge  
omkostningerne i selve foreningerne.

HVAD BETYDER DE NYE TAL  
I MIN NETBANK?

Som du måske har bemærket, er der kommet nye informationer i din netbank om dine  
investeringer. Det skyldes MiFID II-lovgivningen, der trådte i kraft i starten af året med et  
formål om at øge investorbeskyttelsen og forbedre investorinformationen. 
   

AF CAMILLA JENKEY, COMMUNICATION OFFICER, FORMUEPLEJE 

MiFID II
MiFID II er skabt for at øge investorbeskyttelsen 
og skabe et sikrere, mere åbent og mere ansvar-
ligt finansielt system. Det er EU's forsøg på at 
lave en fælles lov, der vedrører produkter og  
serviceydelser på de finansielle markeder. MiFID 
II er en udvidelse af den eksisterende MiFID I fra 
2007. Finanskrisen i 20072008 viste mangler  
i MiFID I, og den nye lovgivning har fokus på  
gennemsigtighed og investorbeskyttelse.
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”Bankerne har tidligere kunnet opkræve en procentdel  
af formuen for investeringsrådgivning. Så kunne man 
dernæst rådgive kunderne om at investere i løsninger, 
som også betalte provision til banken for, at banken tog 
sig af rådgivningen. Denne løsning er ikke længere tilladt. 
Til gengæld viser flere undersøgelser, at omkostningerne 
er steget inde i foreningerne,” forklarer Helle Snedker. 

Billigst er ikke altid bedst 
I Formuepleje er en af de vigtigste kerneværdier transpa-
rens, og det gælder også omkostninger. Men det er vigtigt, 
at omkostninger ikke bliver den vigtigste parameter. 

”Det vigtigste er at finde ud af, hvilken risiko du kan leve 
med som investor og så placere dine penge der, hvor du får 
mest afkast i forhold til din risiko. Laveste omkostninger 
giver ikke nødvendigvis det bedste afkast,” siger senior  
formuerådgiver Henrik Jackerott fra Formuepleje.  

I Formuepleje følger omkostningerne resultatet i  
hovedparten af fondene. Forenklet sagt betyder det: Jo 
dyrere, des bedre. Ikke mindst fordi resultathonoraret  
er garant for, at Formuepleje har et interessefællesskab 
med investorerne. 

Information overload 
For dig som investor betyder MiFID II også, at der dukker 
betydeligt flere informationer op i din netbank, og det  
er ikke alle, der er lige gennemskuelige. Det mærkede 
Formueplejes investorer i foråret, da Formuepleje  
Globale Aktier udbetalte udbytte.

”Som bekendt falder kursen, når der udbetales ud-
bytte. Det betød, at rigtig mange investorer fik et brev fra 
deres bank om, at fonden var faldet med 10 procent, da 
det er en del af den nye lovgivning, at investorerne skal 
informeres, når en investering falder med 10 procent,”  
siger Helle Snedker og fortæller, at det gav rådgiverne en 
del henvendelser fra investorer.   

Helle Snedker understreger, at Formueplejes rådgi-
vere altid står klar til at hjælpe med at forklare både For-
mueplejes omkostninger, men også andre investeringsre-
laterede spørgsmål.  

”Har du spørgsmål til omkostningstal i netbanken,  
eller får du emails, breve eller lignende, der indeholder 
informationer, du ikke forstår, så tag fat i din formueråd-
giver. Vi er altid klar til at hjælpe,” afslutter hun. 

RESULTATHONORAR I FORMUEPLEJE 
Ud over et administrationsgebyr arbejder vi i Formuepleje med resultathonorar i 8 ud af de 19 børsnoterede 
fonde. Resultathonoraret opkræves kun hos den enkelte fond, hvis værdien af fonden (indre værdi) er over  
seneste High Water Mark. Med andre ord markeres den højeste værdi på fonden løbende. Hvis værdien efterfølg
ende falder, skal Formuepleje op over markeringen, før der igen betales resultathonorar i den pågældende fond. 
Princippet sikrer investorerne, at Formueplejes investeringskomité gør alt, hvad der står i deres magt for at fast-
holde og øge værdien af de investerede midler. I den proces er de både meget opmærksomme på omkostningerne 
forbundet med kapitalforvaltningen og naturligvis med investeringsbeslutningerne.
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KUNDEDIREKTØRENS KLUMME 

Vi er her for at opbygge  
langvarige kunderelationer
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Kundedirektør Helle Snedker



I Formuepleje har vi en længere horisont end de fleste, når vi investerer.  
Det samme gælder, når vi opbygger gode kunderelationer med den personlige rådgivning  

i højsædet. Også der adskiller vi os fra konkurrenterne.   

AF HELLE SNEDKER, KUNDEDIREKTØR, FORMUEPLEJE // HELLE.SNEDKER@FORMUEPLEJE.DK 
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Den 4. oktober 2007 oprettede jeg et muligt kundeemne i 
vores system. Den potentielle kunde – et ægtepar – havde 
solgt deres virksomhed og skulle finde et velegnet sted at 
placere deres midler. Kundens revisor havde i den sam-
menhæng nævnt Formuepleje, og det endte på mit bord.

Jeg havde nogle gode snakke med ægteparret. De deltog i 
en række arrangementer i Formueplejeregi, men de  
besluttede sig ikke med det samme, og så kiggede finanskri-
sen forbi i 2008. Det var et voldsomt år og en voldsom begi-
venhed, og ægteparret blev ikke kunder i Formuepleje.

Som man sår og gøder, høster man
I 2011 fik jeg nyt job og forlod Formuepleje, men vendte 
tilbage i 2016. Som noget af det første sendte jeg ægtepar-
ret et brev. Naturligvis indeholdende en lille salgstale med 
nyheden om, at jeg var tilbage, og at jeg kunne se, at de  
stadig ikke var blevet kunder. Så mon ikke det var tid til at 
mødes igen, foreslog jeg.

Det var først og fremmest en prøveballon for at finde  
ud af, hvor de stod. Det kunne have endt i ingenting, men 
parret kom til frokost med vores direktør Henrik Franck  
og undertegnede, og kontakten var genoptaget.

På det tidspunkt var der gået næsten 10 år, men i al den 
tid har de stadig fulgt os på sidelinjen, de har deltaget i en 
række af vores arrangementer og været opmærksomme på, 
at flere i deres netværk er kunder hos os. Og her i august 
2018 – næsten 11 år efter vores første kontakt – lykkedes 
det så: Ægteparret, der solgte virksomhed i 2007, blev kun-
der i Formuepleje og investerede en del af deres midler. 

Det gør mig selvfølgelig glad, og hvad vil jeg så sige med 
den historie? Sår man et frø, gøder og vander man, som 
man skal, kan man også høste frugterne på et tidspunkt.

Læren af historien er, at Formuepleje er meget mere  
end gode afkast. Ingen tvivl om, at de gode risikojusterede 
afkast er hovedydelsen, som altid skal være på plads, men 
den vigtigste tillægsydelse er vores FormueplejeDNA. Og 
hvad er så det for en størrelse?

Det er opbygning af tillid, troværdighed og tilgænge
lighed. Set fra virksomhedens perspektiv er vores store  
konkurrencefordel den direkte kontakt, vi har med  

kunderne i rådgivningen. I 2018 er det faktisk en succes-
faktor, for mange steder har man det ikke. Men det har vi i  
Formuepleje i dag, i morgen og igen i overmorgen og så 
langt vi kan se frem.

Faktisk kan vi se frem til at blive endnu flere. Nye råd
givere kommer til – på det samme høje niveau som vores  
nuværende rådgivere. Det vil sige, at der bliver budt på  
erfaring, gode personlige egenskaber og evne til at arbejde 
med de langvarige kunderelationer, som jeg har skitseret 
ovenfor. 

I Formuepleje handler det ikke om pistolsalg, men om at 
forstå kundens behov for, at vi kan sætte os ind i den mave-
fornemmelse, der præger hver enkelt kunde. Som vi alle 
ved, betyder risiko noget forskelligt og varierer fra person 
til person. Og som mit indledende eksempel viser, er vi om 
nødvendigt villige til at bruge meget lang tid på at få etab-
leret et samarbejde med nye kunder. Især hvis vi kan se,  
at der er tale om et godt match mellem Formuepleje og den 
potentielle kunde.

 Vores kræsne kunder fortjener det bedste
Nogle vil investere med høj risiko, mens andre ikke kan 
tåle de mindste udsving. Vi har noget for enhver risikoap-
petit – fra lav risiko i den ugearede fond Optimum til høj  
risiko i den gearede fond Penta, der svarer til at investere i 
en portefølje med 100 procent aktier. Det er forståelsen for 
hver enkelt kundes særlige situation, der gør Formuepleje 
til noget særligt. 

I rådgivergruppen ved vi, at alle vores kunder er kræsne 
og ikke er nogen, der flyder med strømmen. De har faktisk 
løftet blikket og indtaget en aktiv holdning til deres inve-
steringer. Ellers var de blevet i banken og havde fulgt auto-
matindskydelsen. Desværre er der stadig alt for mange  
velhavere i Danmark, der ikke kender Formuepleje.  
Det laver vi hellere end gerne om på.

Og som altid er beskeden herfra, at har I gode input til 
os, så tøv ikke med at skrive eller ringe. 

Tak fordi I som vores ambassadører hjælper os med at 
sprede det gode budskab. 



RÅDGIVNING

MERE END BLOT  
FODBOLDSPILLER
Allerede i en ung alder havde fodboldspilleren Erik Sviatchenko tjent en formue. Han er  
uhyre bevidst om sin privilegerede situation og tager ansvaret for at værne om og pleje sin  
formue meget seriøst. Blandt andet ved at investere – men også ved at have andet og mere  
end fodbolden som karrierevej.

AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, PRESSECHEF, FORMUEPLEJE // JACOB.KNUDSEN@FORMUEPLEJE.DK

Erik Sviatchenko kan sætte flueben ud for de mål, han 
satte sig allerede som 1314årig. Han lever af sin fodbold, 
han har haft landsholdsdebut, han er kommet til en stor 
udenlandsk klub, og han har spillet Champions League  
– endda mod selveste FC Barcelona og Manchester City. 

Sådan en karriere giver en rar sidegevinst i form af en 
pæn formue allerede i en ung alder, og det faktum, at han 
har adgang til en anseelig sum penge i en alder af blot 26 
år, er noget, som Erik Sviatchenko er meget bevidst om.

”Jeg ved godt, at det er en branche med mange penge, 
så jeg er helt vildt bevidst om, hvor privilegeret jeg er.  
Til at begynde med tjener man langt mere end sine jævn-
aldrende kammerater uden for fodboldmiljøet, og på et 
tidspunkt er det jo millioner. Jeg ved godt, at det ikke sker 
for alle,” fortæller Erik Sviatchenko, der snart har været 
fuldtidsprofessionel i 10 år.

Til daglig spiller han igen i FC Midtjylland, hvor han 
kom tilbage til i januar, efter at han halvandet år tidligere 
skiftede fra det midtjyske til den skotske storklub Celtic, 
hvor den månedlige løncheck var betragteligt højere.

At blive fodboldspiller kræver svære fravalg
I Glasgow havde han en forrygende første sæson som fast 
mand på Celtics mandskab, men en uheldig knæskade  
på et dårligt tidspunkt i en god periode for holdet fra
vristede ham pladsen og gjorde vejen til spilletid for lang, 
da han var klar igen. Derfor vægtede spilletiden højest, så 
turen gik ”hjem” til FCM, hvor han inden det skotske 

skifte havde været siden ungdomsårene. Først som leje 
siden januar, men i maj blev skiftet permanent. 

Uanset om man spiller i Herning eller Glasgow, er livet 
som fodboldspiller privilegeret og ganske vellønnet. Især 
spillernes alder taget i betragtning tjener de nogle sum-
mer, som jævnaldrende må spejde misundeligt efter. Erik 
Sviatchenko er som nævnt udmærket klar over, hvor stor 
forskel der egentlig er. Samtidig ser han det også som  
belønningen for tidligt i livet at have truffet nogle svære 
valg. Noget der kræver en vis modenhed for en ung gut i 
en tilværelse rig på muligheder:

”Omvendt vil jeg sige, at det er et mål, som jeg har haft 
sat mig, siden jeg var 1314 år, så det er ikke bare tilfældigt, 
at jeg har fået en fodboldkarriere. Målet var at blive den 
bedste og få en udlandskarriere. Det økonomiske aspekt 
var ikke en del af målet og har ikke fyldt noget i de planer, 
men det er en naturlig del af det at udvikle sig til en  
bærende profil, at jeg er kommet frem til den formue, jeg er. 
Det giver højere løn,” forklarer Erik Sviatchenko, der også 
nævner, at de valg han har truffet jo indebærer nogle auto-
matiske fravalg af andre dele af livet – eksempelvis familie 
og venner. Grundlæggende er det svært at opretholde det 
sociale, når man er professionel fodboldspiller.

”Jeg har givet afkald på meget og optimeret på alle de  
parametre, jeg kan. I min ungdom har jeg taget et bevidst 
valg om ikke at deltage på lige fod med mine jævnald-
rende i det sociale. Jeg har sagt nej til at deltage i fødsels-
dage og bryllupper – også dem tættest på i familien.

14 // FORMUE – 4. KVARTAL 2018

>>



14 // FORMUE – 4. KVARTAL 2018 4. KVARTAL 2018 – FORMUE // 15

  >



I mange år har jeg ikke fejret min mors fødselsdag. De 
valg har jeg taget, fordi jeg ved, at man kun får én chance 
for at blive professionel fodboldspiller, og den handler 
det for enhver pris om at gribe, ellers går pladsen bare  
til en anden,” forklarer han.

Fodboldspiller er en kort karriere
I en professionel fodboldklub er de absolutte nøglemed
arbejdere de 11 spillere på grønsværen, de syv på bænken 
og så træneren. På den måde er det ikke så underligt, at 
langt de fleste af fodboldklubbernes udgifter går til at  
aflønne spillere. De bedste spillere er nemlig lig med 
sejre, trofæer og pokaler, og det er i sidste ende den  
eneste gangbare valuta i fodboldverdenen.

En fodboldspillers karriere har på grund af de fysiske 
krav, der stilles til udøverne, også kun en begrænset 
længde i forhold til folk, der vælger en mere klassisk  
levevej. Derfor skal der også tjenes flere penge hjem,  
når karrieren er i gang, og især når den topper.

”Som fodboldspiller har man en meget kort karriere 
på 1015 år, så på den måde er det måske meget fair, at 
betalingen er derefter. Fodbold og sport er jo også ver-
dens største underholdningsindustri, og der er meget få, 
der kan stå distancen og komme igennem nøglehullet. På 
den måde har jeg ikke noget problem med at være en del 
af det game,” siger Erik Sviatchenko, der selv beskriver 
sit forhold til penge som relativt sundt:

”Penge betyder for mig en generel tanke om frihed. 
Bottom line kan man ikke leve uden, men man kan heller 
ikke leve efter dem. De skaber et vigtigt fundament og 
kan hjælpe dig på vej – men uden at man skal skabe sine 
værdier med afsæt i dem,” lyder det fra FCMspilleren, 
der udmærket er klar over, at der er en verden til forskel 
på, hvad man tjener i Superligaen og de største euro
pæiske klubber.

Mercedes-investeringen der gik i minus
Erik Sviatchenko har selv oplevet det store lønhop, da han 
skiftede til Celtic i 2016. Nu er han tilbage i et mere menne-
skeligt leje i FC Midtjylland, men de store lønforskelle er 
noget, som, alle fodboldspillere ved, er et grundvilkår i 
branchen. Selv om de præcise lønninger ikke er noget, som 
man hverken skilter med eller taler ret åbent om. 

”Spiller man i store klubber i Europa, tjener man  
markant mere end i Superligaen. Alle ved, at der er et 
lønhierarki. Man snakker ikke åbent om lønninger i en 
spillertrup, medmindre du har nogle, som du også er 

venner med privat,” forklarer Erik Sviatchenko, der trods 
sin generelle målrettethed og tidlige modenhed også har 
skudt sine forbiere.

Heldigvis var det tidligt i karrieren og ikke noget alvor-
ligt, som når man har set andre sportsstjerner formøble 
store formuer på kort tid via fejlslagne investeringer.

”Jeg har også begået mine fejltagelser. Jeg fik jo en ret 
pæn løn allerede som 1819årig. Mine jævnaldrende var 
på SU, mens jeg selv var på direktørløn. Så købte jeg en 
Mercedes, fordi jeg kunne, og fordi nogle af mine hold-
kammerater havde en. Det viste sig jo hurtigt, at det var 
alt for dyr en løsning. Selv om jeg fik en god løn, røg jeg i 
minus. Men det var god læring,” griner Erik Sviatchenko.

Som 26-årig kan man tåle lidt mere risiko
Når han selv investerer, gør han det efter sin egen vurde-
ring fornuftigt og konservativt, men tager også den risiko 
som en 26årig med en relativt pæn sum i bagagen kan 
tillade sig.

”Jeg har en alder og en størrelse formue, der gør, at vi 
godt turde løbe lidt mere risiko, da vi valgte risikoprofil. 
Vi er stadig i stand til både at spare op og leve livet, som vi 
gerne vil,” siger Erik Sviatchenko, der i 10 år har kørt et 
tæt parløb med hustruen Anne, som også har sit at skulle 
have sagt, når formuen skal plejes. 

Som det sig hør og bør for en klog defensivspiller, skal 
der dog meget til at ryste Erik Sviatchenko, som ikke er 
bange for, at investering erne pludselig svinder, hvis en 
nedtur kigger forbi. 

”Jeg tager det stille og roligt, hvis mine investeringer  
falder i værdi. Jeg vælger jo selv min risikoprofil, så nej, 
jeg ligger ikke søvnløs om natten,” siger Erik Sviat-
chenko, der har investeret en god del af sine penge i  
Formuepleje.

Hvad overbeviste dig om Formuepleje?
”I Formuepleje har vi hele vejen igennem haft et tæt sam-
arbejde med Gitte Brøgger Led, som er vores rådgiver og 
har en god forståelse for vores situation, fordi hun selv 
har prøvet noget lignende som tidligere professionel 
sportsudøver. Det er også vigtigt, at der er nogle andre 
værdier end bare kroner og øre, så vi har opnået en tæt 
fortrolighed og kontakt, som vi sætter stor pris på.”

Hvorfor investerer du ikke selv dine penge?
”Det er ikke det, jeg er god til, og ikke det, jeg er uddannet 
til. Det er derfor, at man vælger nogle, der har forstand på 
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”JEG HAR GIVET AFKALD PÅ MEGET OG OPTIMERET PÅ ALLE DE PARAMETRE, JEG KAN”



BLÅ BOG 

ERIK SVIATCHENKO

FØDT: 4. oktober 1991, Viborg

PRIVAT: Gift med Anne Sviatchenko.  
Sammen har de sønnen William 
Erik på 2 år.

KLUB: FC Midtjylland – har spillet 
over 150 kampe for klubben

POSITION: Central forsvarsspiller

NUMMER: 28

KARRIERE: Spillede i sin ungdom i 
Viborg FF, Houlkær, Søndermarken 
og FK Viborg, inden han i 2006  
skiftede til FC Midtjyllands akademi.

2009-2016: FC Midtjylland (131 
kampe, 11 mål)

2016-2018: Celtic (63 kampe, 2 mål 
– spillede blandt andet alle seks 
Champions Leaguekampe i 
2016/17sæsonen)
2018  : FC Midtjylland

LANDSKAMPE: 5 (1 mål) 
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RÅDGIVNING

lige netop det at få pengene til at yngle og skabe noget  
afkast. Og man kan jo sige, at hvis afkastet hele tiden  
var dårligt, ville samarbejdet nok ikke vare så længe. Jeg 
laver dog nogle af mine investeringer selv, fordi det er 
med til at give en forståelse af, hvordan tingene fungerer. 
Men hovedparten har jeg professionelle til. I det daglige 
har jeg ikke det store engagement i at følge med i, hvor-
dan investeringerne udvikler sig, men når jeg har møder 
med min rådgiver, får jeg jo afrapporteringen der.”

Hvad har været din bedste investering?
”Vestas har givet ret godt. Jeg købte dem helt nede i kurs 
25 for nogle forsikringspenge, jeg fik for en skade i knæet. 
Jeg købte aktier for alle pengene, så det var en god investe-
ring (Vestasaktien lå 29. august 2018 i kurs 456, red.)”.

Den dårligste – ud over den Mercedes?
”Det har jeg ikke rigtig oplevet. Jeg synes selv, at jeg er 
forholdsvis fornuftig i min tilgang og vil hellere være  
sikker end frembrusende. Min hustru Anne og jeg har 
desuden kørt et tæt partnerskab gennem 10 år, så vi har 
naturligt nok sparret på den økonomiske front også.”

Hvis du kunne fordoble eller tredoble din løn ved at sidde 
på bænken i en større klub i udlandet eller blive i FC  
Midtjylland som sikker starter – hvad vælger du så?
”Der skal mere til. Jeg har oplevet to år i det store  
udland, og spilletid er vigtigere end penge. Hvis jeg havde 
det modsat, var jeg blevet i Celtic. Men jeg har bestemt 
mod på et nyt udlandseventyr, hvis muligheden byder sig. 
Lige nu er jeg 26, og det er en god alder for en fodbold-
spiller. Nu handler det om, at jeg får spillet mig helt varm 
og bliver den bedst opnåelige version af mig selv.”

Og landsholdet, som du tidligere har været inde over, 
hvad er dine ambitioner der?
”Landsholdet har jeg altid drømt om, og det gør jeg helt 
sikkert stadig. Der er god konkurrence på min position, 
hvor vi måske er 10, der kan komme i betragtning til de 

to pladser. Men da jeg spillede i Celtic og blev udtaget til 
landsholdet, spillede jeg hver gang. Og det har jeg abso-
lut ikke opgivet at komme til igen. Jeg lærte en masse om 
niveauet i Celtic. Jeg spillede Champions League imod 
Barcelona, Manchester City og Borussia Mönchenglad-
bach og lærte, at det pres, der er i en storklub som Celtic, 
er et helt andet end det, man oplever i Superligaen. Det 
er en klub med ni millioner tilhængere på verdensplan 
og en af verdens mest populære klubber.”

Hvor ser du dig selv om 5 og 10 år?
”Jeg ser, at mine investeringer går efter planen, og så håber 
jeg, at jeg kan spille, indtil kroppen og hovedet ikke kan 
mere. På lidt længere sigt drømmer jeg også om at starte 
mit eget. Sammen med min far (kunstneren Sergei Sviat-
chenko, red.) driver jeg allerede en modeblog om stil og 
æstetik, hvor vi gerne vil drive modeverdenen i en ny ret-
ning. Det giver noget energi, at alt ikke handler om fod-
boldverdenen. Vi har en masse ideer og lancerer allerede 
noget her til efteråret, som jeg endnu ikke kan afsløre. 
Opfattelsen af en fodboldspiller som en, der møder til træ-
ning, træner, går i bad og kører hjem igen for at gentage det 
samme dagen efter og så spille kamp i weekenden,  
ligger meget langt fra virkeligheden. Ikke kun i mit tilfælde, 
men for de fleste fodboldspilleres vedkommende.” 
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Gennem tiden har sportsverdenen set  
verdensberømte ikoner som bokseren Mike 
Tyson og tennislegenden Björn Borg blive 
erklæret konkurs trods tidligere status som 
mangemillionærer, da karrieren stod på sit 
højeste. Så galt behøver det ikke gå, men 
kommer man i kraft af sine evner i en 
sportsarena i en tidlig alder til en mindre 
formue, skal man tage sig i agt, når smarte 
sælgere fra banker, kapitalforvaltere og pri-
vate bankingafdelinger står i kø for at slå 
kløerne i en. I alle livets forhold gælder det 
om at tænke sig om og være bevidst om, at 
det er midler, man har knoklet for. 

I den rigtige retning
I Formuepleje har vi derfor sat os grundigt 
ind i de særlige forhold, der gælder for pro-
fessionelle atleter og deres økonomi. For 
eksempel at de har en lang investerings
horisont, fordi de tidligt kommer til penge.

”Det gælder selvfølgelig for alle, at en 
god rådgivning kan gøre en forskel i forhold 
til at opnå nogle økonomiske fordele. Men 
det gælder måske især professionelle 
sportsudøvere, hvor nogle af dem tjener 
mange penge på meget kort tid uden at 
have specielt meget økonomisk erfaring i 
bagagen. Jeg ved, at selv om penge er 
penge, så er værdien af dem lidt højere, når 
de er skabt med hjerteblod. Derfor er det 
afsindigt vigtigt, at man vælger den rigtige 
samarbejdspartner, som er en, der får hjul-
pet udøveren i den rigtige retning og valgt 
den rigtige risikoprofil i investeringerne,” 

siger Gitte Brøgger Led, som er senior for-
muerådgiver i Formuepleje og specialiseret 
i de forhold, der er gældende for elite-
sportsudøvere. 

Hun har selv en professionel håndbold-
karriere bag sig med landskampe og DM
guld på CV’et, så hun kender til mekanis-
merne i et elitesportsmiljø. Samtidig er hun 
uddannet cand.merc.aud., har mange års 
erfaring fra revisionsbranchen og er godt 
inde i formueforhold og investeringsmæs-
sige spørgsmål.

Den rette mavefornemmelse 
”I sporten sætter udøveren sig et mål, har 
en strategi og træningsplaner og ikke 
mindst drømme. Det samme bør man se på 
i forhold til ens investeringer. Hvad er ens 
mål med formuen? Hvad skal den bruges til 
og hvornår? Der er mange forhold, der skal 
inddrages, men det afgørende er, at det skal 
føles rigtigt. Kan man ikke leve med selv 
små udsving, er det vigtigt at vælge sikkert, 
men kan man godt slå sig til tåls med, at 
ens investeringer svinger lidt ligesom  
markederne, så kan mange sportsudøvere 
– blandt andet på grund af deres alder – 
ofte tage lidt mere risiko. Men det er ikke 
givet på forhånd, og det er også derfor, at vi 
lægger stor vægt på den personlige rådgiv-
ning og tætte forhold til kunden, så vi ken-
der deres behov. I sidste ende handler det 
om, at ens mavefornemmelse er god, hvad 
angår forholdet mellem risiko og afkast.” 
forklarer Gitte Brøgger Led.

Den succesfulde sportsudøver har før  
stolet på sin mavefornemmelse og drømme 
og måske gået i en anden retning end  
omgivelserne og taget svære fravalg.  
Udøveren kan have skabt sig et liv og kar
riere på at løbe en risiko og følge en drøm, 
fordi det føltes rigtigt. 

”Min anbefaling er, at man skal sørge for, 
at den risiko, man ender med at tage, ikke 
bliver for stor og dyr – uanset om man selv 
står for sine investeringer eller trygt over-
lader sine investeringer til andre. Dertil 
handler det ikke kun om investeringer, men 
også om opsparing. Danske atleter har  
eksempelvis mulighed for at oprette en 
sportspension, hvis man er under 40 år og 
har indtægter fra sport”. 

Rettidig omhu
”For eliteidrætsudøvere kan det være en 
god ordning, fordi den kan give et økono-
misk fundament på et tidspunkt, hvor man 
overvejer at læse videre eller går fra spor-
ten til en civil karriere. Fordelen er, at man 
kan sikre sig en pæn årlig indtægt, når man 
er i 40’erne, som typisk er der, hvor mange 
sportsfolk ikke længere har en indtægt, 
som de havde i deres i 20’ere eller 30’ere,” 
forklarer Gitte Brøgger Led og tilføjer: 

”Og har man ikke brug for pengene  
på det tidspunkt, kan man lade dem stå, 
indtil man får brug for dem. Det øger kun 
værdien, men man skal selvfølgelig gøre  
op med sig selv, hvornår man har brug  
for dem.” 

Sportsfolk har brug for  
den rigtige rådgivning  

Mange sportsudøvere kommer til penge relativt hurtigt og i en ung alder. Men uden den rigtige rådgivning 
risikerer de, at pengene fordufter ret hurtigt, når karrieren er omme. Med de rette beslutninger kan man  
sikre formuen langsigtet og få gavn af den i mange år frem, siger senior formuerådgiver Gitte Brøgger Led,  
der rådgiver en del formuende sportsfolk og selv har haft en karriere som professionel håndboldspiller.  

AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, PRESSECHEF, FORMUEPLEJE // JACOB.KNUDSEN@FORMUEPLEJE.DK
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Gitte Brøgger Led
Senior formuerådgiver



RISIKO
 

TAG STILLING TIL  
DIN RISIKO

Det kan ikke siges nok, at risiko og afkast hænger sammen. 
Jo højere afkast man ønsker, jo højere risiko skal man  
være parat til at løbe og vice versa. I Formuepleje  
arbejder vi med risiko og afkast på en anden måde end 
den traditionelle, hvor man typisk justerer risikoen i  
vægtningen mellem aktier og obligationer. Vi finder  
den optimale portefølje og bruger gearing.

AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, PRESSECHEF, FORMUEPLEJE // JACOB.KNUDSEN@FORMUEPLEJE.DK

I investeringsverdenen er der ofte en tankegang om, at høj risiko er 
lig med 100 procent aktier, og laveste risiko er lig med ene og alene 
obligationer. Det er ikke forkert, men det er heller ikke den bedste 
løsning.

Med Formueplejes måde at gøre tingene på er det faktisk muligt at 
foretage højrisikoinvesteringer, uden at hele porteføljen består af  
aktier, men derimod indeholder både aktier og obligationer. Det har 
været en del af Formueplejes investeringskoncept i over 30 år, så vi 
ved, hvad vi taler om. 

”Hemmeligheden”, som vi dog gerne fortæller omverdenen om, er, 
at vi bruger gearing i vores investeringer. 

Det går kort fortalt ud på, at den optimale portefølje er bygget op 
om cirka 2530 procent aktier og cirka 7075 procent obligationer.  
Afhængigt af hvor meget risiko man så ønsker at påtage sig, skal man 
geare lavrisikodelen af investeringen.

”Det er den model, vi følger. I Penta, vores mest risikofyldte pro-
dukt, gearer vi investeringen fire gange, og selv om risikoen selvfølge-
lig er forhøjet, kan vi i vores modeller se, at den er lavere, end hvis 
man ligger 100 procent eksponeret i aktier,” siger direktør og partner 
Søren Astrup og forklarer, at hvor andre bruger andelen af aktier til at 
justere risikoen, er gearing med i den værktøjskasse, der bruges til at 
justere risikoen i Formueplejes blandede porteføljer.
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Drop automattænkningen
”I Safe, som er vores tilbud til dem, der ønsker middel risiko, gearer vi  
investeringen to gange, mens man i Optimum, den mindst risikofyldte, 
slet ikke gearer. Men vægtningen af aktier og obligationer er stort set den 
samme, uanset om det er Optimum, Safe eller Penta. Vores beregninger 
viser, at det gør både risiko og afkast mere attraktivt end hos traditio-
nelle kapitalforvaltere,” siger Søren Astrup.

Når vi siger ”stort set” skyldes det, at der i Penta i mindre grad er  
gearing i aktier og i Optimum, Pareto og Safe desuden er en andel af virk-
somhedsobligationer.

”Pointen er, at den optimale portefølje ikke er lig med 100 procent  
aktier, selv hvis man ønsker at løbe størst mulig risiko. Ligeledes kan man 
godt have et gearet produkt med lav eller middel risiko, som vi for  
eksempel har i Pareto og Safe. Det er efter vores opfattelse vanetænk-
ning, hvis man sætter lighedstegn mellem gearing og høj risiko,” siger  
Søren Astrup, der helt aktuelt kan glæde sig over, at 2018 indtil videre 
har været et år, hvor konceptet har vist sit værd. 

Aktiv forvaltning lønner sig
I Penta har afkastet årtildato været på 8,5 procent og i Safe 5,4 procent, 
mens den globale aktieportefølje LimiTTellus hidtil har opnået et afkast 
på 7,7 procent i forhold til verdensaktieindeksets 6,4 procent (alle tal pr. 
19. september 2018). Forspringet har været markant hele året, men er 
indsnævret i september.

”Både i relative og absolutte termer har vi haft bedre afkast end mar-
kedet. Vores aktive forvaltning af investeringerne og udvælgelsen af de 
rigtige aktiver har en væsentlig del af forklaringen”, siger Søren Astrup,  
der mener, at både historikken og de aktuelle gode afkast understreger 
kvaliteten i Formueplejes koncept.

”For os er det ikke bare snak, men baseret på modellen om den  
optimale portefølje udtænkt af nobelprisvindende økonomer. I al beske-
denhed synes vi, at modellen har vist sit værd i de 30 år, vi har omsat  
den til praksis,” siger Søren Astrup vel vidende, at konceptet kan være 
vanskeligere at forklare end det traditionelle, hvor det blot er balancen 
mellem obligationer og aktier, der er afgørende for risikoprofilen.

Finanstilsynet opererer i sin trafiklysordning med nogle betegnelser, 
der gør, at Formueplejes blandede fonde (med undtagelse af Optimum) 
er mærket med rødt lys, fordi det er kapitalforeninger og dermed kan 
gøre udvidet brug af finansielle instrumenter og eksempelvis gearing. 
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Søren S. Astrup
Direktør, partner,  

medlem af investeringskomitéen



Investeringsbeviserne i Penta, Epikur, Safe og Pareto, der 
alle benytter gearing, er således røde produkter, men en 
vigtig understregning er, at det ikke er, fordi man kan 
tabe flere penge, end man investerer, som også er en af 
definitionerne af røde produkter.

”Det vil sige, at en kapitalforening, som ikke anvender 
gearing, stadig er et rødt produkt, fordi det er en kapital-
forening. Der screenes ikke for indholdet, men for den 
juridiske indpakning. Så ja, det er røde produkter på 
grund af den juridiske indpakning, og fordi der er mulig-
hed for at anvende gearing, men jo ikke fordi investor 
kan miste mere end sit indskud. Tidligere da Penta var 
en aktie og med højere risiko end i dag, var Penta eksem-
pelvis et gult produkt,” forklarer Søren Astrup.

Baggrunden for, at Formuepleje har valgt kapital
foreningsmodellen, er, at den rummer en række fordel-
agtige karakteristika for investorerne.

”Det giver maksimal investorbeskyttelse. Der er et 
snævert handelsspread, fordi kapitalforeningerne er 

børsnoterede, og det giver skarpe priser. Som investor 
kan man altid købe og sælge meget tæt på indre værdi. 
Børskursen vil aldrig falde markant under indre værdi. For 
Penta er det for eksempel juridisk fastlagt, at børskursen 
aldrig kan blive mere end 1 procent lavere end indre 
værdi, hvis man ønsker at sælge,” siger Søren Astrup.

Græske statsobligationer er grønne
”Ulempen er, at alle kapitalforeninger, uanset hvad de  
laver, og hvilken risiko de har, er røde produkter i Finans-
tilsynets definitioner. Køber man en enkelt aktie i Novo 
Nordisk er den gul på trods af, at der ikke er nogen 
spredning, og al risikoen er samlet i et selskab, men til 
gengæld er den let at forstå. Af grønne produkter kan 
nævnes alle statsobligationer, uanset om de så er fra 
Grækenland, Italien, Tyskland eller Danmark. Trafiklyset 
er altså ikke nogen vurdering af selve risikoen i hvert  
enkelt produkt,” siger Søren Astrup. 

Med virkning fra 1. juli 2011 skulle alle investeringsprodukter,  
jf. bekendtgørelse fra Finanstilsynet, mærkes med grøn,  
gul eller rød farve. Risikomærkningen tager udgangspunkt  
i farverne i et trafiklys, og kaldes derfor i daglig tale for  
"trafiklysordningen". 

Rød markering 
tildeles investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe 
mere end det investerede beløb, eller produkttyper, som er 
vanskelige at gennemskue. 

 

Gul markering 
tildeles investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe det 
investerede beløb helt eller delvist, og hvor produkttypen ikke 
er vanskelig at gennemskue. 

 

Grøn markering 
tildeles investeringsprodukter, hvor der er meget lille risiko 
for at tabe det investerede beløb, og hvor produkttypen ikke 
er vanskelig at gennemskue. Eksempler på grønne investe-
ringsprodukter er danske stats og realkreditobligationer.

TRAFIKLYSORDNINGEN
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ER DU TILMELDT  
FORMUEPLEJES NYHEDSBREV?
Formueplejes nyhedsbrev er din genvej til relevante nyheder, 

der kan medvirke til at bevare og øge formuen på langt sigt.

 I nyhedsbrevet kan du læse relevante artikler om investering, 
analyser af aktuelle begivenheder på de finansielle markeder 

samt nyt om Formuepleje og vores investeringsløsninger.

 Nyhedsbrevet udkommer en gang om ugen via e-mail.  
Tilmeld dig på formuepleje.dk/kontakt/nyhedsbrev.
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EJENDOMME

I september underskrev ejendomsdirektør Lars-Erik Larsen papirerne på købet af endnu  
en ejendom til Formueplejes første ejendomsfond. Ejendommen ligger på Finderupvej i  
Aarhus, og Lars-Erik Larsen er meget tilfreds med investeringen. Vi har bedt ham fortælle  
om tankerne bag Formueplejes ejendomsinvesteringer. 

7 SKARPE   
TIL EJENDOMSDIREKTØREN
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Lars-Erik Larsen 
Ejendomsdirektør, partner

2

Hvorfor har I valgt at investere i  
ejendommen på Finderupvej? 

Helt kort forklaret, så er det fordi, at Finderupvej opfyl-
der alle vores kriterier for ejendomsinvesteringer. Det 
omfatter blandt andet, at ejendommen ligger centralt i 
Aarhus i et område, som i løbet af de seneste 1015 år 
har udviklet sig fra erhverv til et eftertragtet beboelses-
område. Det skyldes også en god placering i forhold til 
de store læreanstalter i Aarhus. 100 meter oppe ad  
gaden ligger Handelshøjskolen og 200 meter længere 
oppe ligger universitetet. Der er samtidig let adgang til 
grønne områder via Brabrandstien, som også er tæt på. 

Ejendommen blev i sin tid opført som selvstændige 
ejerlejligheder og skulle have været solgt som ejerlejlig-
heder, men det satte finanskrisen en stopper for. I stedet 
blev lejlighederne lejet ud. Det betyder, at det er lejlig
heder i en rigtig god kvalitet, da de er bygget til at  
skulle sælges. 

En anden årsag til købet er, at der er fri huslejefast-
sættelse på lejlighederne, og ifølge vores undersøgelser 
er denne ejendom udlejet til en lavere pris end nabo-
ejendommene. Så på sigt vil vi formentlig kunne få en 
ekstra indtægt ved at hæve huslejen ved genudlejning. 
Samtidig er kvadratmeterprisen rigtig god i forhold til, 
hvad der bliver solgt af ejerlejligheder i området. Jeg er 

altid ude at se på lejlighederne og tale med beboerne,  
inden vi investerer. Det er vigtigt for at kunne afgøre, om 
det er et attraktivt sted af bo. Og på det lidt mere lav-
praktiske plan, så kan jeg også godt lide, at alle lejlighe-
der har overdækket altan eller terrasse orienteret mod 
et fælles gårdrum. Altanerne har en god størrelse, hvor 
der er plads til, at en hel familie kan sidde og spise, og 
man kan se, at beboerne bruger dem. Der er to gårdrum 
på ejendommen. Jeg synes, at gård rummet giver en vis 
intimitet, selvom ejendommen har en vis størrelse. Her 
kan beboerne mødes ude om aftenen, og man kan hilse 
på hinanden, når man kommer hjem. 

Er det nemt at finde ejendomme, der  
overholder investeringsrammerne? 

Vi har valgt nogle meget stramme investeringskrav for at 
sikre en lav risiko og et forudsigeligt, forventeligt afkast, 
så vi ikke lover mere, end vi kan holde. Vi kunne for  
eksempel godt have en højere startforrentning og dermed 
et højere forventet afkast, men det indebærer køb af ejen-
domme med højere risiko og dårlig beliggenhed eller et 
lavere potentiale for lejestigninger. Det vil vi undgå. 

Vi investerer kun i de bedste ejendomme, og vi anven-
der kun realistiske forudsætninger i vores budgetter. 
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 C.F. Møller Architects // Foto Julian Weyer, partner, C.F. Møller Architects



EJENDOMME
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FAKTA OM FINDERUPVEJ
Beliggenhed: Finderupvej 19, 8000 Aarhus C
Opført: 20072009
Arkitekt: CF Møller
Areal bolig: 5.878 m2

Areal erhverv: 3.743 m2

Samlet etageareal: 9.621 m2

Ejendommen, vi har købt, består af 77 beboelseslejlig heder, 2  
erhvervslejligheder samt en parkeringskælder, der er udlejet på en  
10årig lejeaftale. Ejendommen er en del af en samlet bebyggelse  
bestående af 5 bygninger i 4 etager bundet sammen af svalegange/ 
altangange og bygget ovenpå et fælles parkeringsanlæg i kælderetagen.
Ejendomsadministrationen varetages af Taurus Ejendomsadministra-
tion i Aarhus.

 C.F. Møller Architects // Foto Julian Weyer, partner, C.F. Møller Architects
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Hvordan kommer I frem til  
det forventede afkast?

Der kan være store forskelle i forventet afkast, hvis man 
ser på lignende produkter på markedet. Det skyldes 
både forskellige budgetforudsætninger og forskellige 
måder at opgøre afkast på. Vores afkast beregnes som 
inve storernes samlede afkast over hele projektets løbe-
tid og baserer sig på det faktiske cashflow, som investor  
oplever. Vi oplyser kun forventet afkast efter alle  
omkostninger. Det, mener vi, er den bedste og mest  
ærlige måde at opgøre afkast på. Flere konkurrenter 
vælger for eksempel at offentliggøre et forventet afkast 
før omkostninger eller før performance fee, som først 
udløses ved salg af ejendommene. Det giver et højere  
beregnet afkast, men ikke reelt højere afkast. Vi tilbyder 
en lavrisikoinvestering med lav startforrentning og  
finansieret med lange fastforrentede lån på 20 og 30 år. 
På nuværende tidspunkt ligger det forventede afkast for 
Formuepleje Ejendomme 1 P/S omkring 1 procentpoint 
over de oprindelige 7,6 procent ved fondens opstart.

Er Formuepleje Ejendomme 1  
nu fuldt investeret? 

På nuværende tidspunkt har vi investeret i Montage
hallen i Valby og Finderupvej i Aarhus – og er dermed  
næsten fuldt investeret. Vi overvejer, om vi skal investere 
restbeløbet i en mindre ejendom.

Hvornår forventer I at købe ejendomme  
til Formuepleje Ejendomme 2? 

Vi er i øjeblikket i gang med en omfattende duedilli-
genceundersøgelse af tre ejendomme, som vi er interes-
serede i at investere i. Ejendommenes juridiske doku-
menter, økonomiske forhold og byggetekniske tilstande 
bliver grundigt analyseret, og hvis alt stadig ser positivt 
ud efter det, vil ejendommene blive indstillet til investe-
ringskomiteen. Investeringskomiteen har dog allerede 
godkendt den første investering. Vi forventer at kunne 
fortælle mere i løbet af de kommende måneder. 

Hvorfor tager det så lang tid at  
investere i ejendomme?

For det første er det vigtigt, at vi overholder de investe-
ringsrammer, vi har sat, og det tager tid at finde frem til 
potentielle investeringsejendomme. Dernæst har vi en 
meget grundig due dilligenceproces, som tager tid.  
Undervejs konfererer jeg også løbende med vores  
Advisory Board, som har mange års erfaring fra ejen-
domsbranchen. Når beslutningen er truffet, skal vi have 
styr på detaljerne og forhandle kontrakt. Det kan nemt 
trække ud, da det oftest omfatter mange møder med  
advokater og andre rådgivere fra begge parter. 

I august ansatte Formuepleje Bettina Movang som 
ejendomsinvesteringschef. Bettina Movang har mere 
end 28 års erfaring fra ejendomsbranchen, hvor hun 
blandt andet har været ejendomsmægler, salgs  
og produktudviklingschef samt erhvervsdirektør i  
Home Aarhus. Hun er samtidig uddannet advokat  
fra erhvervsadvokat firmaet Bech-Bruun, hvor  
hun har beskæftiget sig med rådgivning inden for 
fast ejendom. 

Kommer der flere  
ejendomsfonde? 

Ja, vi forventer at kunne lancere endnu en ejendomsfond 
inden udgangen af året. 

EJENDOMSFONDE I FORMUEPLEJE
I efteråret 2017 lancerede Formuepleje sin første ejendomsfond, Formuepleje Ejendomme 1 P/S, der blev  
fuldtegnet med 125 millioner kroner. I juni 2018 blev den anden fond Formuepleje Ejendomme 2 P/S  
fuldtegnet med 180 millioner. Inden årets udgang forventer Formuepleje at lancere sin tredje ejendomsfond.  
På Formuepleje.dk/ejendomme kan interesserede skrive sig op til at få direkte besked, når fond 3 er klar  
til lancering. 



CENTRALBANKER

Godt 10 år efter finanskrisen fandt sted, afslutter ECB til nytår sit omfattende opkøbsprogram af 
obligationer. Det blev først sat i gang i 2015, men har herefter reddet Europas økonomi. Nu skal 
økonomien stå på egne ben, ligesom USA’s har gjort i nogle år. Det bliver en test.    

AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, PRESSECHEF, FORMUEPLEJE // JACOB.KNUDSEN@FORMUEPLEJE.DK

Over de seneste knap fire år har milliarder og atter milli-
arder euro reddet Europa ud af suppedasen. Den Euro-
pæiske Centralbank (ECB) lod i marts 2015 seddelpres-
sen rulle og har siden pumpet 2500 milliarder euro ud i 
systemet via opkøb af stats og virksomhedsobligationer.

Men til nytår har ECB meddelt, at det er slut med de 
historiske støtteopkøb. De kvantitative lempelser (QE) 
indstilles og er forbi i denne omgang. 

”Det er lige så skelsættende, at støtteopkøbene nu  
ophører, som da man i sin tid satte dem i gang, selv om 
det ikke er så overraskende, fordi økonomien har det 
bedre. Det er positivt, at vi nu er der, hvor QEprogram-
met ikke længere er nødvendigt. Det betyder også, at vi 
må forvente stigende renter igen indenfor en overskuelig 
fremtid,” siger Henrik Franck, direktør og partner i  
Formuepleje og peger på, at der altid er en risiko, når så 
omfat tende et opkøbsprogram slutter. 

”Det kan ramme økonomien og aktiekurserne, men 
man har i forvejen droslet kraftigt ned for støtteop-
købene, som på et tidspunkt var helt oppe på 80 milliar-
der euro om måneden. I år har de været 30 og senest 15 
milliarder euro, og det indikerer, at patienten, der tidli-
gere lå i respirator, nu kan trække vejret ved egen hjælp,” 
siger han og nævner, at det trængte Italien kan få proble-
mer, når seddelpressen ikke længere ruller som nu.

QE: Mission accomplished
Når man skal give den overordnede konklusion på, om 
støtteopkøbene har været gode, dårlige eller neutrale, er 
der ingen tvivl: De har været afgørende i forhold til at 
bringe Europa på fode igen. Det ærgerlige var, at det skulle 
tage så mange år for ECB at komme ud af starthullerne.

”Min vurdering er, at uden støtteopkøbene havde  
Europas økonomi været ilde stedt. Det kritisable var, at 
ECB kom så sent i gang med støtteopkøbene, mens USA 
tog affære nærmest fra finanskrisens første fløjt med det 
resultat, at USA kom langt tidligere ud af krisen end 
Europa, der i stedet begik den fejl at føre stram finans
politik,” siger Henrik Franck med henvisning til, at ECB  
to gange i 2011 hævede renten på et tidspunkt, da man 
knap havde sundet sig oven på det, der formentlig bliver 
den mest skelsættende økonomiske begivenhed i de  
fleste nulevende menneskers levetid. 

ECB er tre år efter Fed 
Først i 2015 kom QEprogrammet så i gang i Europa. Det 
var exceptionelt, fordi de korte renter i forvejen var pres-
set ned i nul. Nu handlede det om også at presse de lange 
renter ned i nul. Det havde man ikke set før. 

STØTTEOPKØB OPHØRER:  
2019 bliver en syretest  
for opsvingets styrke

ORDFORKLARING
QE: QE er en forkortelse af Quantitative Easing  
eller kvantitative lempelser på dansk. Den popu-
lære betegnelse er, at det er lig med at lade sed-
delpressen rulle for at stimulere en trængt øko-
nomi. Mere konkret handler det om, at man fra 
centralbankens side køber obligationer op i en  
situation, hvor renteniveauet i den korte ende af 
rentekurven i forvejen er lavt for også at presse  
de lange renter ned. Resultatet er en stigende  
pengemængde, der i teorien øger udlånslysten  
hos bankerne. 
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”Den beslutning banede vejen for, at væksten i Europa for  
alvor kunne indfinde sig sidste år og fortsætte for nogenlunde 
om end lettere svækket kraft i år. Men det havde da været  
ønskeligt, at ECB ikke havde begået de fejl i så svær en tid som 
lige efter finanskrisen,” konstaterer Henrik Franck kort tid  
inden afslutningen på det, der må kaldes verdenshistoriens 
største pengepolitiske eksperiment.

Morten Obel Skriver, chefstrateg og partner i Formuepleje, 
mener, at de vækstforskelle, man i dag ser mellem USA og 
Europa, kan tilskrives den forsinkede reaktion fra ECB:

”ECB er omkring tre år bagud i sit pengepolitiske  
eksperiment i forhold til USA, og i bagklogskabens knivskarpe 
lys er det fair at konkludere, at vækstforskellene mellem USA 
og Europa skyldes den sene reaktion.”

QE var finanskrisens Marshall-hjælp
Lægger man opkøbsprogrammet sammen med de lignende 
opkøb, der har været i USA, England og Japan, måtte verdens 
toneangivende økonomier under og efter finanskrisen begive 
sig ud i den storstilede nødhjælpsoperation for at sikre likvi-
diteten og redde det finansielle system fra at krakelere. Den 
operation er nu lykkedes, og patienten er overlevet. Spørgs-
målet er, om det giver varige mén, eller om tiden læger de sår, 
der måtte være.

Siden finanskrisen har Fed pumpet 3500 milliarder dollars 
ud i sit nu afsluttede program, og ECB har brugt i alt 3100 mil-
liarder euro siden krisens start – med de 2500 milliarder euro 
som de udslagsgivende fra det aktuelle og ekstraordinære  
opkøbsprograms start i 2015. Det er blot de to største central-
banker, men Bank of Japan har oven i det sendt 4500 milli
arder yen ud i systemet og Bank of England andre 500 milliar-
der pund. Der har altså været tale om et kostbart eksperiment 
– ikke mindst hvis det havde fejlet.

”Opkøbsprogrammerne har fungeret lidt som Marshall
hjælpen gjorde efter 2. Verdenskrig, hvor Europa skulle gen-
opbygges,” siger Henrik Franck og peger på, at det i Europa  
for alvor hjalp, da ECB slap tøjlerne og lod den stramme  
pengepolitik hvile for en stund.

Nu er folkene i ECB’s hovedsæde i Frankfurt am Main  
blevet klogere og har fundet ud af, at stram pengepolitik skal 
bruges, når der er opsving, mens lempelig pengepolitik er 
værktøjet under og lige efter en krise. Derfor har man kunnet 
høre centralbankchef Mario Draghi sige, at de kvantitative 
lempelser nok er slut for nu, men klar til at blive taget i brug 
igen om nødvendigt. 

”Jeg tror, at ECB i de seneste 10 år har haft en stejl lærings-
kurve. Rentestigningerne i 2011 var store fejl, og QEprogram-
met var trods indvendingerne det rigtige at gøre. Derfor siger 
Draghi, at nok er det slut med støtteopkøb for nu, fordi økono-
mien kan bære det, men bliver det nødvendigt at tage i brug 
igen, ligger redskabet klar i værktøjskassen. På den måde  
kan det blive aktuelt igen under en ny krise, men hvis man  

” DE KVANTITATIVE LEMPELSER  
ER NOK SLUT FOR NU, MEN KLAR 
TIL AT BLIVE TAGET I BRUG IGEN 
OM NØDVENDIGT.” 
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  Mario Draghi, Præsident for ECB
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arbejder for et frit marked, nytter det ikke, at centralbanken kon
tinuerligt intervenerer på den måde med det, der i sidste ende er 
offentlige midler,” siger Henrik Franck.

Pragmatisme fejer principperne af banen
Ulempen ved sådan et opkøbsprogram er, at man vænner omver
denen – investorer, virksomheder, banker, befolkning – til, at ECB  
træder til med et QEprogram eller lignende, når der er krise på 
menuen. Til syvende og sidst er det en kunstig og manipulerende 
hånd under markedet, som kun skal tages i brug i absolutte  
nødstilfælde.

”Finanskrisen og dens efterveer var så alvorlige, at man  
var tvunget til at lade principperne vige for pragmatismen. Når 
man nu slutter opkøbsprogrammet, skal der en del til at genoptage 
det. Det er jo ikke noget, man lukker ned for at starte op igen  
måneden efter. Omvendt må man have lært af, hvor sent man kom i 
gang efter finanskrisen, så hvis der pludselig opstår klare reces
sionstegn, skal man ikke afvise, at ECB igen vil være parat til at lade 
seddelpressen rulle,” fremhæver Henrik Franck og nævner den  
potentielt kritiske situation i Italien som noget, der kunne skubbe 
på for at sætte seddelpressen i gang igen:

”Gør Italiens nye populistiske regering alvor af sine uansvarlige 
finansielle planer, risikerer det at give markedsuro med stigende 
renter og faldende aktiekurser i Italien. Og så er det ikke urealis
tisk, at ECB må handle for at forhindre uroen i at sprede sig til  
andre sydeuropæiske lande. På den måde er der stadig en vis  
skrøbelighed i markedet.”

Whatever it takes – Draghi havde ordet i sin magt 
Uden QEprogrammet fra 2015 ville rentespændet mellem Nord 
og Sydeuropa formentlig være endnu større, påpeger Morten  
Obel Skriver.

”Opkøbsprogrammet og ECB’s politik har bidraget til faldende 
renter ikke bare i de mere veldrevne central og nordeuropæiske 
lande, men også i kriseramte sydeuropæiske økonomier som  
Spanien, Portugal, Grækenland og Italien. De har nydt godt af den 
megen likviditet og Draghis garanti om at være sidste udvej og  
ultimativ långiver med hans berømte ord whatever it takes,” siger 
Morten Obel Skriver.

En ting er, at nødhjælpen har reddet de sydeuropæiske lande, 
men det er alt for simpelt at sige, at det så er det rige Tyskland, der 
har taget regningen. Det er et synspunkt, man ofte hører, og selv om 
det rummer noget sandhed, er det samlede billede mere nuanceret.

”Der har ofte været historier om, at Tyskland betaler hele gildet, 
men man må ikke glemme, at tyskerne har haft god gavn af de lave 
renter. Tyske renter er blandt de laveste i Europa, og de oplevede 
ikke samme nedtur på boligmarkedet som det øvrige Europa. Det 
gør, at væksten i Tyskland så har været højere, end den ellers ville 
have været,” forklarer Morten Obel Skriver. 

Vi må forvente et vækstefterslæb
Historiens dom over QE vil dog uden tvivl være ”mere end bestået”. 
Det understøttes af mange empiriske analyser, men det er, har ikke 
og bliver aldrig nogen gratis omgang. Ulempen er, at væksten groft 
sagt er rykket frem og hentet på forskud.

      
ECB’S SAMLEDE OPKØBSPROGRAM ( AKKUMULERET)       

      
ECB’S SAMLEDE STØTTEOPKØB PÅ MÅNEDSBASIS      
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Begge grafer er opgjort i milliarder euro 

  FIRE ÅR MED KUNSTIGT ÅNDEDRÆT FRA ECB
 

I 2015 gik ECB i gang med sit opkøbsprogram for at trække Europas økonomi ud af suppedasen. Til nytår afsluttes programmet 
– næsten fire år og 2500 milliarder euro senere. Nu skal Europa igen stå på egne ben.
Kilde: ECB
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”Den vækst, vi har fået upfront, skal betales tilbage senere. Når den 
ekstreme mængde af likviditet skal rulles tilbage, giver det alt andet 
lige højere renter, som vil betyde lavere vækst fremadrettet. Men det 
er jo også kernen af centralbankernes opgave at udjævne de kon-
junkturopsving, der måtte opstå,” siger Morten Obel Skriver og for-
klarer, at udsvingene før 1980’erne ofte var meget større, end de er i 
dag – med finanskrisen som undtag elsen, der bekræfter reglen.

Samtidig flirter ECB med den grænse, der er sat for, hvor mange 
obligationer de må købe, så opkøbsprogrammet kunne ikke bare 
være fortsat i det uendelige. De gældende regler siger, at ECB  
maksimalt må eje en tredjedel af alle udestående obligationer i et 
land, og den linje er man ikke langt fra at krydse i eurozonens  
største økonomi.

”Totalt set er der plads nok til at købe flere obligationer op, hvis 
det var aktuelt. Det er bare ikke i sig selv nok, at totalen for euro
zonen ikke overskrides, og for især Tyskland er grænsen ved at 
være nået. Og da tyskerne har et meget beskedent finansierings
behov og derfor ikke skal udstede så mange obligationer de kom-
mende år, vil denne grænse hurtigt kunne nås,” forklarer Morten 
Obel Skriver, der nævner, at det omfattende opkøbsprogram til en 
vis grad gør, at redningsvesten til den næste krise ikke har den 
størrelse, den kunne have haft.

”Renterne er i forvejen i bund eller ligefrem under nul, så de kan 
næppe sænkes yderligere. Så har man muligheden for QE eller i  
sidste ende rentekurvekontrol som i Japan, men værktøjskassen er 
mindre end før. Til gengæld har centralbankernes krav til bankerne 
om at polstre sig til fremtidige kriser resulteret i, at kernekapitalen 
i langt de fleste europæiske banker er løftet, så man må forvente, at 
de kan stå imod næste nedtur,” siger chefstrategen.

USA er selvkørende – Europa rejser sig fra sygesengen
En tredje omkostning ved støtteopkøbene er, at der er skabt en 
større ubalance i renteniveauerne mellem USA og Europa. Fed og 
ECB er ganske enkelt to forskellige steder i deres likviditetscyklus. 

”USA’s økonomi er bomstærk og kører på alle pumper. Der er 
høje vækstrater, opsvinget er selvbærende, og Fed er i færd med at 
løfte renteniveauet. I modsætning hertil skulle Europa helt hen til 
2017 for at komme ud af sit økonomiske koma, og først ved års
skiftet er det helt slut med det kunstige åndedræt i form af støtte-
opkøb, mens renten holdes på sit nuværende lave niveau indtil  
efter næste sommer,” forklarer Henrik Franck.

Forandret investeringsklima
Den udvikling har investeringsmæssige konsekvenser på den helt 
store klinge. Det har man kunnet se meget tydeligt i 2018, hvor det 
amerikanske aktiemarked har distanceret det europæiske med 
længder. Og på valutafronten ses de stigende skel også. Tilbage i 
2011/2012 kostede 1 euro 1,35 dollars, men i dag er det kun  
omkring 1,17 dollars. Dollaren er altså blevet kraftigt styrket i  
forhold til euro i den periode.

”Det store kursskifte kom i 2015, da Fed første gang signalerede 
neddrosling af opkøbsprogrammet. En stærk dollar og stigende 
amerikanske renter presser den globale dollarlikviditet, og det kan 
mærkes i mange Emerging Marketslande. I denne periode med 
ekstremt lempelig pengepolitik er jagten på afkast blevet et globalt 
investeringstema. De lave renter har tvunget investorerne over i 
mere risikofyldte aktiver. Eksempelvis virksomhedsobligationer er 
blevet billigere på grund af stor efterspørgsel – på trods af, at det er 
blevet mere attraktivt for virksomhederne at udstede gæld,” siger 
Morten Obel Skriver og uddyber:

”Det er ikke et problem, så længe væksten følger med. Proble-
merne opstår den dag, væksten ikke kommer med op. Så er gælds-
byrden blevet for stor, og renterne steget grundet strammere  
pengepolitik.” 

Svarene på de mange spørgsmål bliver vi klogere på i 2019, hvor 
Europas økonomi skal stå ved egen hjælp og desværre med et støv-
leland, som pønser på at gå sine egne og lidt for lempelige veje. 

USA’S ØKONOMI ER BOMSTÆRK OG  
KØRER PÅ ALLE PUMPER. DER ER  
MEGET HØJE VÆKSTRATER, OPSVINGET  
ER SELVBÆRENDE, OG FED ER I FÆRD 
MED AT LØFTE RENTENIVEAUET. 

ORDFORKLARING
Rentekurvekontrol: En centralbanks ultimative våben. Det  
betyder, at centralbanken sætter et styringsmål for både de 
korte og lange renter. Stiger den lange rente for meget, vil  
centralbanken starte seddelpressen og købe op for at bringe 
renten ned igen. Det er dog kun Bank of Japan, der i dag  
arbejder med rentekurvekontrol, hvor målet for den 10årige 
statsobligationsrente er 0,0 procent.
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AFKAST

•  I slutningen af august satte det amerikanske aktiemar-
ked (S&P 500indekset) en rekord, der kommer til at 
holde et stykke tid endnu: Her blev den hidtidige  
rekord for længste bullmarked siden 2. Verdenskrig 
nemlig overgået. Dermed er det knap 3500 dage  
siden – helt tilbage til finanskrisen – at S&Pindekset 
har oplevet et bearmarked. I al den tid har der ikke  
været en aktiekorrektion på mere end 20 procent,  
som er det, der definerer et bullmarked.

•  Det er historien om et langvarigt opsving, der dog til  
tider har været noget beskedent i sit omfang. Men 2018 
har generelt været lig med aktieoptur i USA. Donald 
Trumps skattereform har skubbet på virksomhedernes  
i forvejen gode indtjening, og det har givet positive  
udslag i aktiekurserne med gode afkast til følge.

•  Pr. 19. september er S&P 500indekset steget 13,8 pro-
cent, Nasdaq er steget 20 procent og Dow Jones 11,6 
procent. Russell 2000indekset, der består af inden-
landsk orienterede amerikanske virksomheder, og 
hvor Formuepleje har en position i, er steget 16,1  
procent. Med udgangen af august så afkastene endnu 
bedre ud, men i begyndelsen af september faldt aktie-
kurserne en smule (alle afkast målt i kroner). 

•  I direkte modsætning hertil står europæiske aktier:  
Tyske DAX har således tabt knap 6 procent siden årets 
start, britiske FTSE 100’s negative afkast er 1,6 pro-
cent, mens danske C25 stort set lå i nul ved redaktio-
nens slutning. Det franske CAC 40indeks har dog givet 
et positivt afkast på 3,8 procent, så ikke alle aktiein-
deks er negative i Europa.

•  Formueplejes eksponering i amerikanske selskaber er 
en af flere forklaringer på, at afkastene i Formueplejes 
investeringsløsninger har haft en positiv udvikling hen 
over sommeren, inden de i begyndelsen af september 
faldt lidt tilbage parallelt med aktiekurserne.

•  Både relativt og absolut ligger afkastene over marke-
det. Hvor verdensaktieindekset MSCI er steget 6,4  
procent i år, er Formueplejes aktieinvesteringsfonde 
LimiTTellus og Globale Aktier steget henholdsvis 7,7 
procent og 7,2 procent.

•  I de blandende fonde har Penta, der er Formueplejes 
højrisikoprodukt, leveret 8,5 procent til investorerne, 
mens Safe, der har middel risiko, ligger på niveau med 
MSCI og har leveret 5,4 procent.

EN SOMMER MED HØJ SOL 
OG FLOTTE AFKAST

I det forgangne kvartal blev der sat rekord for det længste aktieopsving efter 2. Verdenskrig. 
Tredje kvartal bød samtidig på en meget stærk regnskabssæson i USA, og det smittede af på 
afkastene i Formueplejes investeringsprodukter. Både i relative og absolutte termer har  
Formuepleje haft meget tilfredsstillende afkast sommeren igennem. 
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•  Fokus, der er en moderat gearet portefølje bestående 
af realkreditobligationer, har også leveret positivt  
afkast med 1,5 procent. Det syner måske ikke af meget 
i sammenligning med amerikanske aktier i år, men 
med det nuværende lavrentemiljø er det værd at bide 
mærke i.

•  Inden for virksomhedsobobligationer har Global High 
Yield haft et negativt afkast på 0,2 procent, mens EM 
Virksomhedsobliga tioner har haft et negativt afkast på 
3,3 procent. Selv om det i absolutte termer ikke er  
positivt, klarer virksomhedsobligationsteamet sig i  
relative termer rigtig godt. Men for at sætte afkastene 
på virksomhedsobligationer lidt i relief, skal man med 
vores kreditchef Klaus Blaabjergs ord passe på med 
ikke at blive fartblind og kun stirre på årets aktieafkast 
i USA, når man sammenligner, men også eksempelvis 
se på de europæiske. 

•  Ude i den store verden er det stadig frygten for en reel 
og udmarvende handelskrig, der skaber noget usikker-
hed i markedet, ligesom en mulig budgetkrise i Italien 
skaber en vis ængstelse blandt investorerne. 

•  Den store politiske begivenhed i den resterende del af 
2018 er det amerikanske midtvejsvalg den 6. novem-
ber, hvor præsident Donald Trump for første gang  
skal vise, hvor meget af vælgernes gunst der er tilbage, 
siden han slog Hillary Clinton for to år siden.

•  Når disse linjer læses, har Fed formentlig hævet renten 
for tredje gang i år på sit rentemøde i slutningen af 
september som et vidnesbyrd om amerikansk økono-
mis stærke forfatning. Endnu en renteforhøjelse ligger 
i kortene til december, så Fed når op på i alt fire rente-
forhøjelser i 2018. Udsigterne for Feds rentesti i 2019 
er til gengæld anderledes svære at forudse på nuvæ-
rende tidspunkt.

•  Formuepleje har samlet set stadig positive forventninger 
til 2018, men eskalerende handelskrig, italiensk uro,  
brexit, renteforhøj elser i USA og ophøret af ECB’s  
opkøbsprogram til nytår er ligesom muligheden for 
vækstafmatning risikofaktorer, der kan medføre negative 
syn på aktiemarkeder, som vi er opmærksomme på. 

Opgjort 19. september 

Charging Bull er lidt af et tilløbsstykke i New York Citys finansdistrikt. Bronzeskulpturen, der vejer 3200 kilo, er 3,4 meter høj og 4,9 meter lang, symboliserer  
aggressiv finansiel optimisme og velstand. Oprindeligt er værket et stykke guerillakunst installeret af skulptøren Arturo Di Modica i 1989, men på grund af tyrens  
popularitet har den fået ikonisk status og har taget permanent ophold i New Yorks gader.
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AFKASTMÅL

Varedeklarationerne i Formueplejes blandede fonde giver dig et overblik over, hvad du  
kan forvente dig af afkast og risiko på din investering. I løbet af sommeren opdaterede  
vi forventningerne, og selvom forventningerne til afkastet er faldet en smule, er det  
risikojusterede afkast faktisk blevet større.

Formuepleje opdaterer 
femårige afkastmål 
for de blandede fonde

AF KATRINE SIGVARDT, COMMUNICATION MANAGER, FORMUEPLEJE // KATRINE.SIGVARDT@FORMUEPLEJE.DK

Når vi i Formuepleje siger, at du som investor altid bør 
stille krav til din kapitalforvalter, mener vi selvfølgelig 
også, at du skal holde os op mod samme standard. Før 
du investerer i et produkt, er det vigtigt, at du ved, hvad 
du går ind til, og hvad du kan forvente af din investering 
– både i forhold til afkast og risiko.

Det vanskelige er dog at vurdere, hvornår et afkast  
er godt nok. Skal du for eksempel være tilfreds, hvis din 
investering ”kun” er faldet med 2 procent, når markedet 
er faldet 4? Eller hvad hvis den er steget 7 procent, når 
markedet har givet et afkast på 10 procent?

I Formuepleje vil vi gerne stå på mål for vores abso-
lutte og relative afkast. Vi vil med andre ord både levere 
positive afkast og gøre det bedre end vores konkurren-
ter. Og det er ikke bare noget, vi siger. Faktisk mener vi 
det så meget, at vi har opsat absolutte afkastmål for  
investeringsfondene Optimum, Pareto, Safe, Epikur og 
Penta, så du nemt kan se, hvad du kan forvente af din  
investering på femårssigt. 

Målene er selvfølgelig ikke nogen garanti for, at det  
lykkes, men både afkastmålene og vurderingen af  
risikoen tilknyttet hertil er sat efter, hvad Formueplejes 
investeringskomite forventer sig af udviklingen de  
kommende mange år.  

Overgik forventningerne
For at kunne stå på mål for vores forventninger er det 
vigtigt, at varedeklarationen er så retvisende som  
muligt, og derfor forholder vi os løbende til forvent
ningerne i forhold til både afkast og risiko.

Som investor i Formuepleje kan du altså have en  
berettiget forventning om, at Formuepleje hele tiden  
reagerer proaktivt og justerer forholdet mellem forven-
tet afkast og risiko for at ramme eller overgå de fastsatte 
absolutte afkastmål, men også for at sikre, at risikoen 
ikke bliver for høj. Derfor har vi i den seneste opdatering 
af varedeklarationerne justeret både risiko og afkast 
nedad. Det betyder, at forventningerne til afkastet bliver 
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FORMUEPLEJES VAREDEKLARATION er lavet for at give investor et indtryk af, hvilke formueudsving eller udfaldsrum, som, vi  
vurderer, kan være forbundet med de respektive investe ringer. Varedeklarationerne er beregnet ud fra historiske data omkring afkast  
og kursudsving på henholdsvis globale aktier og realkredit- og virksomhedsobligationer sat i forhold til den eksponering, de respektive 
Formueplejeforeninger har i de enkelte aktivklasser. Investerer du for eksempel i Formuepleje Safe i dag, kan du forvente, at din 
investering om fem år er vokset med 60 procent. Der er altså ikke tale om garantier, men kvalificerede estimater, som dækker over  
langt de mest forekomne udsving på de finansielle markeder. Derved gøres det nemmere for investor at vælge den investering, som 
passer til investors risikovillighed og investeringshorisont. 
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AFKASTMÅL

lidt mindre på fem års sigt. Justerer man for den lavere 
risiko, er der imidlertid tale om en forbedring af det risi-
kojusterede afkast.

”Vi vil helst ikke love mere, end vi mener, at vi kan 
holde. De seneste år har vi slået afkastforventningerne 
markant, og vi glæder os naturligvis over de resultater, 
vi nu gennem mange år har kunnet levere til vores inve-
storer,” siger Søren Astrup, der er direktør og partner i 
Formuepleje.

Der er flere grunde til, at afkastet den seneste tid har 
været blandt branchens bedste. En af de vigtigste og 
mest afgørende er de kompetencer, der findes i Formue-
plejes kapitalforvaltning og investeringskomite. Det er  
i det forum, man vender hver en sten for at træffe de  
rigtige beslutninger i forhold til fordelingen af aktier  
og obligationer og udvælgelsen af den rigtige kvalitet til 
porteføljerne.

Forventninger til fremtiden
Varedeklarationerne cementerer desuden, at Formue-
plejes blandede fonde er såkaldte absolutereturn 
produkter. Formueplejes investeringskomité vurderer  
løbende de langsigtede forventninger til både afkast og 
risiko, som danner baggrund for varedeklarationerne. 

Afkast og risikomålene i varedeklarationerne er lang-
sigtede medianforventninger til markedet og har gen-
nem tiden kun været ændret få gange. 

”På baggrund af den seneste justering af vores for-
ventninger til de enkelte aktivklasser, mener vi nu, at  
varedeklarationerne bør justeres en smule. Det er kun 
noget, vi gør meget sjældent, og denne gang kan vi se, at 
flere af de drivere, som har trukket afkastene de seneste 
mange år, ikke i samme grad vil gøre det fremadrettet. 
Til gængæld vil der så være andre forhold, som træder i 
stedet,” siger Søren Astrup og tilføjer: 

”De seneste 3035 år har markederne gennemlevet en 
periode, hvor inflationen er blevet bekæmpet af central-
bankerne verden over, vi har set den kolde krig høre op 
og Kina er trådt ind på den globale handelsscene. Det 
har også været en periode, hvor meget privatforbrug i 
den vestlige verden har været trukket af de store baby-
boomgenerationer efter 2. verdenskrig. Og glem ikke, at 
vi også har været igennem den største finanskrise i  
historien. Læg hertil diverse kriser som sammenbruddet 
af det japanske aktiemarked, dot.comkrisen i 2000,  
terrorangrebet den 11. september og så videre.” 

I dette miljø har globale aktier givet et afkast på knap 
8 procent p.a., men ser man 100 år tilbage i tiden, for
tæller statistikken, at det gennemsnitlige pro anno 
afkast har været cirka 6,5 procent.   

”Derfor mener vi heller ikke, at der er grundlag for at 
nedjustere vores forventninger til aktiemarkederne mar-
kant. Tværtimod er der en række forhold, som trækker i 
en positiv retning på markederne, selvom en lang peri-
ode med faldende renter med videre er ovre.” 

Drivere for afkast
Søren Astrup forklarer, at mange af de nye forhold om-
handler teknologi eller det, der populært sagt kaldes den 
fjerde industrielle revolution. 

”Vi ser allerede nu, at øget anvendelse af IT og tekno-
logi giver betydelige produktivitetsforbedringer til 
mange virksomheder. Det vil være en kraftig valuedriver, 
man ikke må undervurdere effekten af, og som vil være 
med til at skabe vækst og velstand både for virksom
heder og dermed aktieinvestorer. Det vil også muliggøre, 
at andre og nye økonomier kan træde ind på verdens
scenen og bidrage til den globale vækst.” 

Ifølge Søren Astrup er det for eksempel overvejende 
sandsynligt, at Afrika de kommende 3040 år bliver et 
vækstkontinent og vil bidrage ganske positivt til den  
globale økonomi. Allerede i dag har Afrika en middelklasse 
på 350 millioner mennesker. Men det vil som nævnt tage 
tid, da konflikter, politisk ustabilitet og klimaforandringer 
for nu stadig udgør en trussel mod Afrikas økonomiske 
udvikling og således også bremser private investorer.

”Når man tager alle disse forhold i betragtning, er  
vores bud, at globale aktier i gennemsnit vil levere et  
årligt afkast på omkring 7,5 procent de kommende 
mange år,” siger han.

DET VANSKELIGE ER DOG AT VURDERE, HVORNÅR ET AFKAST ER 
GODT NOK. SKAL DU FOR EKSEMPEL VÆRE TILFREDS, HVIS DIN 
INVESTERING ”KUN” ER FALDET MED 2 PROCENT, NÅR MARKEDET 
ER FALDET 4? ELLER HVAD HVIS DEN ER STEGET 7 PROCENT, NÅR 
MARKEDET HAR GIVET ET AFKAST PÅ 10 PROCENT?

36 // FORMUE – 4. KVARTAL 2018



Lavere risiko
Tilpasningen af afkastforventningerne i varedeklaratio-
nen for de blandede fonde betyder derfor kort sagt, at 
forventningerne til aktier reduceres en smule, og at  
obligationsafkastet tilpasses til at afspejle de lave renter 
på både realkredit og virksomhedsobligationer. 

Ifølge Søren Astrup er det dog på risikodelen, at  
ændringen er størst.

”Det forventede afkast for porteføljerne bliver gen-
nemgående lidt lavere, men det betyder samtidig, at risi-
koen også bliver mindre. Det skyldes ikke, at risikoen i 
markedet faldet, for den er i princippet den samme som 
altid. Det er Formueplejes risikostyring, som gør forskel-
len,” siger han og tilføjer:

”De kompetencer, vi råder over, vores investerings-
strategi, risikostyring og de produkter vi tilbyder vores  
investorer, har aldrig været stærkere. Vi er bedre til at  
levere merafkast, og også på den aktive langsigtede risi-
kostyring er vi bedre end nogensinde.” 

Søg rådgivning
Har du spørgsmål til Formueplejes varedeklaration 
eller til vores forventninger til fremtiden, er du  
velkommen til at kontakte en rådgiver på  
info@formuepleje.dk eller 87 46 49 00.

* Formueplejes afkastmål er fastsat som et akkumuleret forventet afkast over en investeringshorisont på fem år. 

**  Risikomålet måles over tre år med en sandsynlighed på 95 procent. Det betyder, at der målt over tre år er en risiko på 5 procent 
for, at for eksempel Formuepleje Safe leverer et afkast på -10 procent eller mindre.

Afkast- og risikomålene er ikke en garanti for den fremtidige udvikling.

” VI VIL HELST IKKE LOVE MERE, END VI MENER, AT VI KAN HOLDE. 
DE SENESTE ÅR HAR VI SLÅET AFKASTFORVENTNINGERNE  
MARKANT, OG VI GLÆDER OS NATURLIGVIS OVER DE RESULTATER, 
VI NU GENNEM MANGE ÅR HAR KUNNET LEVERE TIL VORES  
INVESTORER.” 

                                Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje

 

GAMMEL VAREDEKLARATION
OPTIMUM PARETO SAFE EPIKUR PENTA

Afkastmål, 5 år 25% 50% 70% 85% 100%

Worst case, 3 år  
(opgjort med 95% sandsynlighed) 5% 10% 15% 20% 25%

 

NY VAREDEKLARATION
OPTIMUM PARETO SAFE EPIKUR PENTA

Afkastmål, 5 år* 25% 45% 60% 70% 90%

Worst case, 3 år**  
(opgjort med 95% sandsynlighed) 4,5% 7,5% 10% 12,5% 15%
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Det er de færreste, som ikke kender L’Oréal  
eller et af deres brands. Det skyldes både et 
bredt udvalg af produkter og mærker, men 
ikke mindst omfattende og meget konstante 
markedsføringskampagner, som blandt andet 
har skabt et af verdens mest berømte sloganer 
’Because I’m Worth It’. 

”L’Oréals allerstørste omkostning er mar-
kedsføring, og de er dermed en af verdens  
største annoncører,” siger senioranalytiker Per 
La Cour fra AllianceBernstein, som udvælger  
aktier i Formueplejes globale aktieporteføljer.  

Høj vækst
Men selv om markedsføring fylder godt på 
L’Oréals budget, så er det ikke den eneste  
forklaring på selskabets succes. For det er  

en succes, og Per La Cour forventer ikke, at 
den udvikling vil vende lige foreløbigt – han 
betragter L’Oréal som en undervurderet aktie. 

”Den korte forklaring er, at L’Oréal har en 
ekstremt stærk og diversificeret produktporte-
følje. De har en høj markedsandel i hele verden 
og en høj indtjening. Det er helt unikt, at L’Oréal 
har formået at øge væksten så kraftigt. Deres 
organiske vækst er steget de seneste fem kvar-
taler i træk, hvor mange andre har oplevet det 
modsatte,” fortæller Per La Cour og fortsætter:

”Samtidig forventer vi en salgsvækst på 45 
procent om året de kommende 57 år. Hvis de 
også kan sikre, at deres omkostninger ikke  
vokser helt så meget og dermed får indtjenin-
gen til at stige hurtigere end omsætningen, så 
vil det skabe stor værdi for os som aktionærer.”

L’Oréals mange produkter kan købes i både supermarkeder, online og specialbutikker 
verden over. Verdens største kosmetikselskab indgår i Formueplejes globale  
portefølje, og selvom de indtil nu har været lidt af en succeshistorie, så er der fortsat 
store forventninger til vækst – ikke mindst i Kina, hvor mange i de yngre generationer 
kan bruge hele deres løn til forbrug. 

AKTIEPORTRÆT

L’ORÉAL:  
Because they are worth it

AF CAMILLA JENKEY, COMMUNICATION OFFICER, FORMUEPLEJE // CAMILLA.JENKEY@FORMUEPLEJE.DK

LOYALITETSAKTIE 
L´Oréal indgår i Formueplejes globale 
aktieporteføljer, LimiTTellus og Globale 
aktier, men ud over blot at have købt  
aktierne på den franske børs har  
Formuepleje endvidere tilmeldt sig 
L´Oréals loyalitetsprogram.
    ”Vi har ladet aktierne registrere hos 
L´Oréal. Fordelen er både en tættere  
tilknytning og dialog med selskabet, 
men også at Formuepleje over tid vil 
opnå en loyalitetsbonus på 10 procent 
årligt,” siger Otto Friedrichsen, Head of 
Equities i Formuepleje.
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Kinesernes købekraft
Ifølge Per La Cour er væksten både nu og 
fremover drevet af Kina. I 2017 voksede  
L’Oréals salg af skønhedsprodukter i Kina med 
over 13 procent, og denne udvikling er fortsat 
ind i 2018 med endnu højere hastighed. I øje-
blikket er L’Oréal førende i Kina i kategorier 
som luksusprodukter, makeup og hudpleje. 

”Kina har en middelklasse, der boomer. 
Ifølge konsulentfirmaet McKinsey vil over 550 
millioner kinesere i 2022 være en del af mid-
delklassen i Kina. Andelen af øvre middel-
klasse stiger fra blot 14 procent i 2012 til 54 
procent i 2022 af den del af befolkningen, som 
bor i byerne,” siger Per La Cour og tilføjer, at 
øvre middelklasse er de kinesere, som har 
mellem 16.00034.000 dollars i husstands
indkomst om året. 

Samtidig er der nogle kulturelle kendetegn, 
som giver kineserne ekstra stor købekraft. 

”Kinesere, der blev født i 70’erne under  
Kulturrevolutionen, opførte sig i overensstem-
melse med de gældende normer. Unge kine-
sere i dag opfører sig meget lig vestlige unge 
med selfies og et behov for at udtrykke en 
unik personlighed – også via skønhedspro-
dukter,” forklarer Per La Cour. 

Og på grund af etbarnspolitikken, som  
først blev ophævet i 2015, er mange kinesere 
enebørn. 

”Den typiske kinesiske forbruger er ene-
barn og har ét sæt forældre, men også fire 
bedsteforældre, som muligvis også kun har  

ét barnebarn. Så de har ofte fået økonomisk 
hjælp af enten forældre eller bedsteforældre 
til huskøb og bilkøb. I mange tilfælde kan de 
bruge deres løn til rent forbrug,” forklarer  
Per La Cour.

Læbestift-køer
Og når kineserne vælger at bruge deres løn  
på skønhedsprodukter, så vælger flere og flere 
af dem at købe luksusprodukter, som er det  
segment i L’Oréal, der vokser mest i Kina.  
Det mærkes især inden for makeup, hvor 
læbe stifter eksempelvis kan købes med ind-
graveret navn. 

”I julen lavede Yves Saint Laurent en kam-
pagne for en læbestift, som blev fulgt af milli-
oner på internettet og skabte lange køer foran 
butikkerne,” siger Per La Cour, som understre-
ger, at de nævnte årsager understøtter de høje  
forventninger til selskabet. 

FAKTA OM L’ORÉAL
L’Oréal blev grundlagt i 1909 
i Parisforstaden Clichy og  
er i dag verdens største pro-
ducent af kosmetik. I 2017  
omsatte virksomheden for 
26 milliarder euro med 
82.600 ansatte.
     Udover selve mærket 
L’Oréal omfatter produkt
paletten også Garnier, 
Maybelline og Nyx samt  
luksusmærkerne Yves Saint 
Laurent, Helena Rubinstein, 
Biotherm, Redken, Kerastase 
og Decleor blandt mange  
andre. L’Oréal ejer også  
apoteksmærker som blandt 
andre Vichy og La Roche 
Posay.

HISTORIEN BAG “BECAUSE I’M WORTH IT”
L’Oréals verdensberømte slogan ”Because I’m 
worth it” genkendes i dag af 80 procent af alle  
kvinder. Sloganet blev opfundet i 1973 af 23årige 
Ilon Specht, da hun som copy writer hos reklame-
bureauet McCann Erickson lavede en annonce  
med sloganet. Dengang blev det betragtet som 
revolutio nerende, at teksten var fra kvindens  
synspunkt. 
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Aktieportrættet er hverken en investeringsanalyse eller en handelsanbefaling om køb eller salg af aktien og/eller investeringsløsninger udbudt af Formuepleje. 
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Formueplejeforeningerne er investeret i den samme portefølje med  
globale aktier. Her kan du læse om de aktuelt 10 største positioner.* 

DE 10 STØRSTE 
AKTIEPOSTER

AKTIEPOSTER

VISA er et amerikansk multinationalt 
finansielt selskab med hovedsæde i 

Foster City, Californien, USA. Selskabet udfører elektro
niske pengeoverførsler i hele verden, oftest via Visa
brandede 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.

Julius Bär er en investeringsbank 
med hovedsæde i Zürich. Bankens 

forretningsområde består af at forvalte velhavende  
kunders formuer. Virksomheden omsatte i 2017 for 3,25 
milliarder schweizerfranc. Julius Bär har 388,4 milliarder 
schweizerfranc under forvaltning. De beskæftiger mere 
end 6000 mennesker rundt om i verden. 

Starbucks Corporation er en ameri-
kansk kaffekæde, som blev stiftet i  
Seattle i 1971, og har i dag mere end 
24.000 forretninger i 70 forskellige 
lande. I 2017 omsatte virksomheden  

for 22,3 milli arder dollar med omkring 277.000 ansatte 
på verdensplan.

Service Corporation International (SCI) er  
et amerikansk selskab, som leverer goder og 
service i forbindelse med begravelser. Selska-

bet har hovedsæde i Neartown, Houston Texas og arbej-
der med 400 kirkegårde fordelt på 45 stater, 8 canadiske 
provinser samt Puerto Rico. SCI blev dannet i 1962 og 
omsatte i 2017 for næsten 3,1 milliarder dollar med  
over 23.000 ansatte.  

Jyske Bank er Danmarks anden
største bank og har hovedsæde 

i Silkeborg. Ud over Jyske Banks bankforeninger i Dan-
mark består koncernen af datterselskabet BRFkredit, 
leasing selskabet Jyske Finans samt en datterbank i  
Gibraltar. Banken blev grundlagt i 1967 og har i dag  
næsten 4.000 ansatte. I 2017 omsatte Jyske Bank for 8,3 
milliarder kroner.

Anthem Inc. er et amerikansk 
sundhedsforsikringsfirma, som 

blev grundlagt tilbage i 1940’erne i Indianapolis, Indi-
ana, USA. Efter sammenlægningen med WellPoint Health 
Networks i 2004 blev Anthem Inc. det største forprofit 
sundhedsfirma under Blue Cross and Blue Shield Associ-
ation, en forening af sundhedsforsikringsorganisationer. 
Anthem Inc. omsatte i 2017 for 90 milliarder dollar med 
over 53.000 ansatte.
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DE 10 STØRSTE 
AKTIEPOSTER

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

Dover Corporation er en ameri-
kansk producent af specialiserede 
industrielle produkter. Deres  

produkter anvendes inden for en række områder, så som 
til køleskabe i supermarkeder, energiproduktion og  
donkrafte. Virksomheden ligger i en forstad til Chicago i 
staten Illinois, men flyttede i 2010 sit hovedsæde til New 
York. Dover Corporation omsatte i 2017 for næsten 8  
milliarder dollar med over 28.000 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 ITfirma med 
hovedsæde tæt ved Seattle i USA. 

Firmaet blev grundlagt af Bill Gates og Paul Allen tilbage 
i 1975. Microsoft udvikler og producerer computersoft-
ware, såsom styresystemet Microsoft og Officepakken, 
samt forbrugerelektronik såsom spillekonsollen Xbox  
og tablets kaldet Microsoft Surface. Virksomheden er 
verdens største softwareproducent målt på omsætning 
og et af verdens mest værdifulde selskaber. I 2017 havde 
Microsoft 124.000 ansatte og en omsætning på 90 milli-
arder 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. september 2018.

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

ØVRIGE FORMUEPLEJEFORENINGER

Indre 
værdi

Udbytte
regnskabsåret

2017

Emision/
indløsningssats

i %

Løbende 
omkostninger  
i % p.a.***

Investeringsunivers og strategi

Forbrugsaktier 133,6 1,80 kr. 0,30/0,30 1,63 Globale aktier inden for stabilt og cyklisk forbrug

Globale Aktier 135,1 16,60 kr. 0,30/0,30 1,63 Global aktieportefølje

LimiTTellus 162,7 Akkumulerende 0,30/0,30 0,85
Global aktieportefølje med mulighed for risikostyring
10% resultathonorar**

Merkur 115,6 Akkumulerende 0,90/0,90 1,15 Korrelerer svagt med aktier og obligationer

Better World 100,6 Akkumulerende 0,30/0,30 –
Globale aktier, der bidrager til bekæmpelse af lokal og global miljø 
forurening samt effektivisering af klodens knappe ressourcer.

Danske Aktier 88,8 21,90 kr. 0,30/0,30 1,67 Danske aktier

EM Virksomhedsobl. 94,9 14,60 kr. 0,65/0,65 1,26 Virksomhedsobl. udstedt af selskaber inden for Emerging Markets

Global High Yield 93,8 15,60 kr. 0,50/0,50 1,16 Globale virksomhedsobl. med lavere gns. rating end Investment Grade

Obligationer 100,7 2,70 kr. 0,25/0,25 0,58 Danske obligationer og globale virksomhedsobligationer

Rusland 108,3 8,30 kr. 1,00/1,00 2,72 Aktier inden for SNG-området, dog primært russiske

PensionPlanner Stabil 163,1 Akkumulerende 0,40/0,40 2,05 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

PensionPlanner Moderat 176,9 Akkumulerende 0,40/0,40 2,04 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

PensionPlanner Balance 208,4 Akkumulerende 0,50/0,50 1,71 Balanceret portefølje med ligelig fordeling af obligationer og aktier

PensionPlanner Vækst 248,3 Akkumulerende 0,50/0,50 2,00 Balanceret portefølje med overvægt af aktier i forhold til obligationer

KLASSISKE FORMUEPLEJEFORENINGER

Formuepleje 
Optimum

Formuepleje 
Pareto

Formuepleje 
Safe

Formuepleje 
Epikur

Formuepleje 
Penta

Formuepleje 
Fokus

Afkastmål, 5 år 25% 45% 60% 70% 90%
En langtløbende  

obligation

Risiko for maksimalt kurstab, 3 år* -4,5% -7,5% -10% -12,5% -15% -

Investeringsunivers og strategi Lavrisikoportefølje Lavrisikoportefølje med anvendelse af tangentporteføljeteori Rentearbitrage

Typisk gearing 0 1 2 3 4 4

Eksponeringer i % af balance

Obligationer og kontanter 48% 55% 65% 71% 73% 100%

Markedsneutrale stategier 0% 3% 3% 3% 3% 0%

Virksomhedsobligationer 22% 10% 5% 0% 0% 0%

Globale aktier, bruttoeksponering 30% 32% 27% 26% 24% 0%

Markedseksponering i %

Obligationer og kontanter 48% 104% 182% 267% 341% 496%

Markedsneutrale stategier 0% 6% 8% 10% 12% 0%

Virksomhedsobligationer 22% 19% 14% 0% 0% 0%

Globale aktier, nettoeksponering 31% 63% 81% 99% 117% 0%

Omkostninger

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

Løbende omkostn. af formuen*** 0,77% 1,62% 1,96% 2,20% 2,42% 1,71%

Emission/indløsningsats 0,30/0,30% 0,40/0,40% 0,60/0,60% 0,90/0,90% 1,00/1,00% 0,60/0,60%

Indre værdi pr. den 18. sept. 2018 124,2 137,9 159,8 186,9 207,1 125,2

High Water Mark 125,0 139,7 162,6 191,1 212,6 125,7
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Investeringer i Formueplejes forskellige fonde er  
langsigtede investeringer, hvor vi hele tiden har fokus  
på at levere et attraktivt langsigtet afkast i forhold til den 
valgte risiko. Ønsker du at følge dine investeringer tæt, 
er der rig mulighed for at gøre dette via vores  
hjemmeside.

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

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

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

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

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

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

VÆR AJOUR PÅ  
FORMUEPLEJE.DK OG I VORES APP
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FORMUEPLEJE A/S
Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C 
Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup

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

•  SÅDAN INVESTERER VI 
Formueplejes blandede fonde investerer efter den klassiske 
porte føljeteori, 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 obliga-
tioner og aktier i én investering.

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

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

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

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

INTRODUKTION TIL FORMUEPLEJE
Kom og få en introduktion til Formueplejes måde at investere og rådgive på.  

Vi kommer omkring disse emner:

TID OG STED

AARHUS Torsdag den 11. oktober kl. 16:00

HELLERUP Torsdag den 18. oktober kl 12.00

ASSENS Torsdag den 18. oktober kl. 12.00

AARHUS Tirsdag den 6. november kl. 16.00

NIVAAGAARD Tirsdag den 6. november kl. 12.00

KØGE Onsdag den 28. november kl. 16.00

HELLERUP Fredag den 14. december kl. 12.00

VEJLE Fredag den 14. december kl. 12.00

AARHUS Tirsdag den 8. januar kl. 17.00

HELLERUP Tirsdag den 8. januar kl. 17.00

AARHUS Fredag den 18. januar kl. 12.00

HELLERUP Fredag den 18. januar kl. 12.00

ESBJERG Onsdag den 30. januar kl. 17.00

KØGE Onsdag den 30. januar kl. 17.00

ODENSE Torsdag den 7. februar kl. 12.00

KØBENHAVN Torsdag den 7. februar kl. 12.00

AARHUS Mandag den 11. februar kl. 16:00


