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2018 BLEV ET GODT ÅR
FOR VORES INVESTORER
Søren S. Astrup
direktør, Formueplejeforeningerne

Vores ældste fond, Safe, har i år fejret 30 års fødselsdag. Jeg har desværre kun været ansvarlig for
investeringer i 16 af de 30 år i Formuepleje, så jeg vil ikke tage æren for de første 14 år. Den tilfalder 100
procent Formueplejes stiftere Erik Møller og Claus Hommelhoff. Når alt kommer til alt, skal succesen dog
ikke bare tilskrives få personer, men derimod vores 11.000 investorer, hvoraf nogle af jer har været med
hele vejen – i mere end 30 år. Tak for det.
I dag er Safe i virkeligheden en bedre investering end for 30 år
siden. Og det er ikke for at fornærme nogen, at jeg skriver det.
At det er bedre, skyldes vores fokus på hele tiden at blive bedre
og at bygge kvalitet op omkring vores kapitalforvaltning. Den
rejse har indtil videre bragt os hen til at blive Danmarks største
privatejede kapitalforvalter med knap 70 milliarder kroner
under forvaltning og 90 dygtige medarbejdere.
Man må godt kigge på kort sigt
Langt de fleste investorer i Formuepleje er langsigtede inve
storer. Det ændrer dog ikke ved, at afkastet på kort sigt også
betyder meget for, om man har tillid til sin kapitalforvalter.
I 2018 kan vi trods markedsuro konstatere, at vores afkast
i den grad er konkurrencedygtige.
I årets fjerde kvartal, hvor mange aktiver er dykket i værdi,
har vores investeringsløsninger holdt skindet på næsen og
klaret sig langt bedre end både marked og konkurrenter. Det
er vores aktive investeringsstrategi, der igen viser sit værd.
Vi ved også, at det forpligter at kalde sig aktiv forvalter. Når
man er det, skal man levere et merafkast i forhold til de passive
alternativer, der er på markedet. Det formår vi heldigvis at
gøre i Formuepleje, uanset om man kigger 30 år, et år eller et
kvartal tilbage.
Også her finder man, at Formueplejes investeringsløsninger
er med i den absolutte top. Over halvdelen – 6 ud af 13 – af
vores Morningstar-ratede investeringsløsninger har nu de
maksimale fem Morningstar-stjerner. Det er en blåstempling
af flere års gode præstationer, og sådan agter vi at blive ved.
Afkastene i fjerde kvartal 2018 viser også, at vores risiko
styring er i eliten. Helt undgå negative afkast, når markederne
falder meget, kan man ikke, men flere af vores investeringsløs
ninger har klaret sig 3-4 procentpoint end deres sammenlig
nelige risikoindeks, da markedet faldt i de urolige måneder i
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oktober og november. Den relative performance var med andre
ord rigtig god, selv om de absolutte afkast ikke fulgte med. Igen
hænger det sammen med, at vi er en aktiv forvalter, der mener
det alvorligt, når vi siger, at vi skal levere bedre afkast, end
investorerne kan opnå andre steder. Det handler om evnen til
at placere midlerne rigtigt, uanset om det gælder vores ekspo
nering i amerikanske aktier, hvor vi har cirka halvdelen af
vores aktieinvesteringer, eller når det gælder vores udvælgelse
af enkeltaktier, hvor selskaber som Anthem, Starbucks, Micro
soft og Visa virkelig har gjort en positiv forskel i vores porte
følje i 2018.
Anderledes dårligt stillet havde vi været, hvis vi bare havde
opført os traditionelt og ligget mest eksponeret i eksempelvis
danske aktier, der har haft et negativt afkast på næsten 10
procent i 2018.
Evnen til aktivt at træffe de rigtige beslutninger og udvælge
de rigtige aktier og obligationer er afgørende, når vi skal navi
gere i et uroligt marked, som det vi har set i de forgangne tre
måneder. Der er mange risici derude, men på trods af det ser vi
fortsat glasset som halvt fuldt frem for halvt tomt – og tror på,
at der venter flere gode afkast for Formueplejes investorer.
God læselyst i magasinet, hvor du kan læse om, hvad
Formuepleje forventer sig af 2019 og kampen om den nye
verdensorden, mens du kan gå mere i dybden med vores
aktiestrategi, og hvordan vi skiller os ud på afkastfronten.
Godt nytår og god læselyst

Søren S. Astrup,
direktør, Formueplejeforeningerne
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NYE NAVNE TIL FORENINGERNE
I FORMUEPLEJE
Hvis du har undret dig over, at Formueplejes fonde
pludselig har ændret navne, for eksempel at Absalon
Global High Yield er blevet til Global High Yield på
formuepleje.dk og i andet Formuepleje-materiale,
så er forklaringen, at Investeringsforeningen For
muepleje og Investeringsforeningen Absalon Invest
er fusioneret. Det skete den 14. august 2018, hvor
Finanstilsynet og konkurrencemyndighederne god
kendte den endelige fusion, hvilket betød, at den
samlede forening blev til Investeringsforeningen
Formuepleje med binavnet Absalon Invest.
Formålet med fusionen har været at opnå en
række synergier og administrative besparelser for
eksempel lavere omkostninger til revision og besty
relse, til gavn for Formueplejes investorer.
Som investor har du sikkert også oplevet navne
ændringen i din netbank, idet Investeringsforeningen
Formuepleje nu er det navn, du møder i forbindelse
med vores fonde. Navneændringen har dog ingen
indvirkning på fondenes ISIN-koder, der er uæn
drede for alle fonde i såvel den ophørende som den
fortsættende forening.

BÆREDYGTIGE INVESTERINGER
I FOKUS PÅ EKSKLUSIVT KLIMASEMINAR
I slutningen af oktober var Formuepleje vært for et prominent og
velbesøgt seminar om bæredygtige investeringer for institutionelle
og Family Office-kunder. Hovedtaler på seminaret var FN’s tidligere
generalsekretær for UNFCCC (rammekonvention om klimaændringer)
Christiana Figueres. Hun er diplomat med 35 års erfaring inden for
national og international politik på højt plan samt multilaterale for
handlinger og er anerkendt som en af verdens frontkæmpere for en
mere bæredygtig verden. Hendes fokus var på klimaændringer og det
at sikre langtidsværdien af aktiver både set fra et klimamæssigt, men
også finansielt synspunkt. Hun mente, at vi kun har set toppen af
isbjerget i forhold til udviklingen i den verden, vi lever i, men også i
forhold til hvor hurtigt interessen for bæredygtige investeringer vil
udvikle sig.
Derudover var der blandt andet indlæg med fokus på klimaænd
ringer set fra henholdsvis en virksomheds synspunkt ved formand for
Carlsbergfondet Flemming Besenbacher, fra en kapitalforvalters syns
punkt ved direktør Ian Simm fra Impax Asset Management samt fra
et investorsynspunkt ved direktør Henrik Franck, Formuepleje.
Med de ændringer verden står over for, er det ikke længere enten
eller med afkast og bæredygtighed. Det er både og. Den gode nyhed er,
at der er kommet handling og penge bag de mange fine hensigter.
Derfor har Formuepleje også lanceret en mulighed for at investere i
bæredygtige selskaber via aktiefonden Better World, som du kan læse
meget mere om på side 20.
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KVARTALSORIENTERING SATTE REKORDER
I midten af oktober afholdt Formuepleje
”Kvartalsorientering”, hvor kapitalforvaltnin
gen i Formuepleje fortalte, hvad der rører
sig på de finansielle markeder, og hvor de
fremtidige afkast skal komme fra. I oktober
var tiåret for Finanskrisen i fokus og dens
betydning for markederne i dag.
Oprindeligt startede kvartalsorientering
erne som et mindre arrangement i Hellerup,
men efterspørgslen har været støt stigende,
og senest deltog over 300 kunder og interes
senter fordelt på tre arrangementer i Helle
rup, Aarhus og Kolding. Spørgelysten var som
altid stor.
Formuepleje afholder næste kvartals
orientering i Hellerup, Køge, Aarhus og Frede
ricia henholdsvis den 8., 9. og 10. januar.
Invitationer er udsendt på mail til investorer,
der har afgivet samtykke hertil.

MEST LÆSTE PÅ
FORMUEPLEJE.DK
Målt i perioden 15/09 – 01/12 2018.

1 Formuepleje anser markedsuro

for en købsmulighed

Det har været et turbulent efterår
med udsving på de finansielle mar
keder. Formueplejes investerings
direktør Leif Hasager hæftede sig
ved, at kursfaldene ikke var affødt
af dårlige nøgletal og anså uroen
som en mulighed for at købe op.

2 Formuepleje opdaterer femårige

afkastmål for de blandede fonde

SPAR OP I AKTIER

Den 1. januar 2019 trådte en ny lov i kraft,
som skal gøre det nemmere og mere attrak
tivt at investere i aktier, nemlig den såkaldte
aktiesparekonto. Formålet er at styrke aktie
kulturen i Danmark.
Såvel børn som voksne kan oprette én
aktiesparekonto, og i regi af aktiespare
kontoen er det muligt at investere i børs
noterede aktier og aktiebaserede investe
ringsforeninger.
Aktiesparekontoen oprettes i et pengein
stitut, og én gang årligt opgøres gevinst/tab.
Gevinst beskattes med 17 procent af afkastet

efter lagerprincippet. Tab fremføres til næste
år. Skatten betales via en kontantkonto, der
er knyttet til aktiesparekontoen. Børn vil
blive selvstændigt beskattet, selvom aktie
sparekontoen er oprettet af forældrene.
I 2019 er indskudsloftet 50.000 kroner,
hvilket efter planen stiger med 50.000 årligt
frem til 2022.
Kontakt en rådgiver i Formuepleje, hvis
du vil vide mere om mulighederne for at
anvende aktiesparekonto til opsparing, her
under hvilke af Formueplejes børsnoterede
fonde der kan anvendes til dette.

Henover sommeren opdaterede
Formuepleje de femårige afkastmål,
som giver investorer et overblik
over afkast- og risikoforventninger
på en investering i de blandede
fonde. I artiklen fortæller direktør
Søren Astrup om baggrunden for
den nye varedeklaration.
3 Formuepleje leverer fortsat

positive afkast

På trods oktober måneds faldende
marked leverede Formuepleje fort
sat generelt positive afkast i mod
sætning til sammenlignelige indeks.
Samtidig tog vi pulsen på forvent
ningerne til de resterende måneder
af investeringsåret 2018.
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UDFALDSRUMMET
ER STORT I 2019

Henrik Franck
Direktør, partner

2018 blev mere usikkert end ventet, og igen i 2019 skal man forvente volatilitet og udsving på de
finansielle markeder og tiltagende frygt for recession. De udsving skaber dog også muligheder, som
det gælder om at formå at udnytte. Formuepleje ser frem mod et spændende år, hvor det økonomiske
opsving formentlig vil fortsætte, men Brexit, rivaliseringen mellem USA og Kina, pengepolitik og
stigende renter i USA og EU samt problemerne i Italien og Frankrig kommer til at stjæle overskrifterne.
AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, PRESSECHEF, FORMUEPLEJE // JACOB.KNUDSEN@FORMUEPLEJE.DK

Det er et spændende år, vi netop har taget hul på. I 2017
oplevede vi et unormalt stabilt år med meget få udsving
på de finansielle markeder og generelt stor optimisme,
mens 2018 blev noget mere usikkert og skrøbeligt, end de
fleste havde regnet med. Chancen for, at 2019 bliver en ny
udgave af 2017 er meget lille, mens der er stor sandsynlig
hed for, at det nye år bliver endnu mere volatilt end 2018.
”Den usikkerhed, vi har set i den sidste del af 2018, vil
fortsætte, og spændingerne vil stige yderligere med
Brexit, rivaliseringen og handelskrigen mellem USA og
Kina, frygten for rentestigninger i USA og de store økono
miske udfordringer i Italien og Frankrig. Vil man foku
sere på de usikkerhedsfaktorer, der er, kan man sagtens
blive bekymret, men det ændrer ikke på, at den globale
økonomi overordnet set er i fin form,” siger Henrik
Franck, direktør og partner i Formuepleje og peger på,
at en række konkrete faktorer klart peger i den rigtige
retning, og det giver grobund for en vis optimisme.

Virksomhedsindtjeningen er stadig i top

”Nøjes markedet med at fokusere på virksomhedernes
gode indtjening, er der grund til at tro på, at 2019 kan
blive et godt år. Udfaldsrummet er med andre ord stort,
og det kommer helt an på, hvor man lægger snittet. Set
fra Formueplejes synsvinkel gælder det om at kunne
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udnytte den volatilitet, der er i markedet. Det kan vi godt
lide, for det skaber også nogle muligheder, og det skiller
fårene fra bukkene i den aktive forvaltning. Selv om usik
kerhederne ganske givet vil fortsætte, kan man sagtens
forestille sig, at risikoaktiver som aktier og virksomheds
obligationer vil stige i løbet af 2019, fordi prissætningen
er mere attraktiv, da udgangspunktet er lavt,” forklarer
Henrik Franck.
Selv om risikoen for en recession er øget, ser han
fortsat det globale opsving fortsætte i 2019, men måske
ikke i samme tempo som i de foregående år. Men man
skal være forberedt på, at der som minimum kommer
udsving ligesom i 2018, der var præget af kursfald i både
februar og oktober, november og december:
”I USA vil vi i juli 2019 formentlig sætte rekord for
USA’s længstvarende opsving nogensinde. Man må dog
også forudse, at væksten i USA kommer til at løje af, når
vi når anden halvdel af 2019. Frygten er selvfølgelig
nogle steder, at det munder ud i en decideret recession,
men selv om der er mange usikkerhedsfaktorer for tiden,
er det vigtigt at understrege, at vi endnu ikke har nøgle
tal, der viser, at recessionen står lige for døren. Der er
vækst og relativt høj aktivitet i både USA og Europa, og
indtil videre ser det ud til at fortsætte ind i 2019, om end
i et mere behersket tempo.”

>>

Feds centralbankchef Jerome Powell
får en hovedrolle i 2019.
Det store spørgsmål er, hvor mange
rentestigninger USA's økonomi
kan holde til – uden at opsvinget
bliver kvalt
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Antallet af rentestigninger i USA er et af de
helt store spørgsmålstegn i 2019

Verdens næststørste økonomi Kina vil også i 2019
trække en stor del af læsset i den globale vækst, og den
tendens vil fortsætte.

Pengepolitik i centrum

En af de ting, som investorerne kredser allermest om, er
normaliseringen af pengepolitikken med stigende renter
som det naturlige resultat. Både i USA og Europa er pen
gepolitikken og de mulige rentestigninger et tema, som
man følger nøje, fordi det har så direkte en påvirkning af
markederne verden over. I 2018 har vi set dollaren blive
styrket af renteforhøjelserne i USA, og det slår eksempel
vis negativt igennem i Emerging Markets-landene med
gæld i dollar. Rentestigningerne har været med til at gøre
investorerne nervøse.
”Derfor er det er særligt udmeldingerne fra USA’s cen
tralbank, der er spænding om, hvor man omvendt ved
med nogenlunde sikkerhed, at ECB ikke kommer til at
hæve renterne på denne side af sommeren. Historien
viser også, at de fleste opsving i USA bliver kvalt af cen
tralbanken, så der er opstået en frygt i markedet for, at
den fejltagelse er ved at ske igen. Kun i 1994-1995 lyk
kedes det Fed at hæve renterne uden at sætte opsvinget
over styr. Det er noget af en balanceakt, som Fed er ude i.
Nu er renterne i USA blevet hævet mere eller mindre
kontinuerligt siden 2015, men det er først nu, at vi ser
tegn på, at det rammer markedspsykologien negativt,”
forklarer Henrik Franck.

Fed skal gå på listesko

Centralbankchef Jerome Powell har sagt, at Fed lader sig
styre af data, når der skal træffes beslutninger om rente
forhøjelser eller ej. Udfordringen er, at data fra jobmarke
det ikke er sløje og fortsat viser, at der er fuldt tryk på
USA’s økonomi, så på den baggrund bør det betyde flere
renteforhøjelser i 2019. Men så let er det ikke at spå om
renteudviklingen i 2019 efter den markedsnervøsitet, der
har været i slutningen af 2018, og som alt andet lige også
er blevet bemærket af Powell & co. i Federal Reserve.
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USA

”Holdningen i markedet er, at Fed i 2018 har
kørt lidt på automatpilot og ladet renterne
stige uden at tænke så meget nærmere over
konsekvenserne. Fed vil nok ikke blindt
hæve renten i 2019, men omvendt er der ikke
noget i inflationstallene, arbejdsmarkedet og
vækstraterne, der lige nu siger, at de bør holde
pause. I Formuepleje er vores forventning dog,
at Fed ikke vil hæve renterne i det tempo, der
blev forudsagt for blot kort tid siden,” lyder det fra
Henrik Franck.

Europa i slæbegear efter USA

For Europa er tingene markant anderledes. På næsten
alle ledder og kanter halter Europa langt efter USA.
Vækstmæssigt har USA længe lagt klar afstand til Europa,
og mens USA begyndte at hæve renterne allerede tilbage
i 2015, skal ECB først til måske at gøre det i sidste halvdel
af 2019 og måske endda senere. USA gik også i gang med
sit støtteopkøbsprogram (QE) allerede under finans
krisen i 2008, hvor Europa først kom i gang med sit syv år
senere. De to økonomisk syge patienter har altså taget
den samme medicinkur, men i et helt forskelligt tempo
med det resultat, at mange af de ting, som USA allerede
har været igennem, først skal til at ske i Europa nu.
”I Europa ligger det sikkert i kortene, at vi ikke ser
rentestigninger før tidligst efter sommeren 2019. Første
mulighed er i september, men selv derefter er der nogen
usikkerhed i markedet om, hvorvidt det først kommer
til at ske i 2020. Det indikerer, at der er en vis bekymring
i markedet. Her til nytår er Den Europæiske Central
banks (ECB) omfattende støtteopkøb af obligationer
ophørt. Var det ikke sket, havde vi med sikkerhed ikke
fået nogen renteforhøjelse efter sommeren. Nu må vi se,
hvor holdbar væksten i Europa er. Vi har jo også den
udfordring, at lande som Italien og Frankrig økonomisk
set skriger på reformer, men sidder i en skruetvinge,
hvor befolkningen stritter imod, og hvor euroen er alt for
stærk for den type lande til at sparke gang i væksten

>>

Reformer i Frankrig har svære vilkår
Italien giver stadig EU grå hår

EU
Rentestigninger
i Europa kommer
tidligst på tale i
september 2019

KINA
Kinesisk vækstkurve
bøjer af, men vil fortsat
stå for en stor del af den
globale vækst

Donald Trump
USA's præsident

Giuseppe Conte

Italiens premierminister

Xi Jinping

Kinas præsident

Emmanuel Macron
Frankrigs præsident
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igen,” forklarer Henrik Franck og nævner, at det står i grel
modsætning til Tyskland, der nyder godt af de svage euro
lande, som er med til at trække værdien af euroen ned og
dermed give Tysklands eksport et boost af dimensioner.
”Det er euroens indbyggede og medfødte skavank, og det
har ganske omfattende betydning for hele verdensøkono
mien. Det betyder, at Tyskland har et kæmpemæssigt
opsparingsoverskud, og det er en af de finansielle ubalan
cer, man skal være opmærksom på. I Kina og Japan har man
tilsvarende opsparingsoverskud, mens man i USA har et
gigantisk handelsunderskud, fordi amerikanerne opsparer
for lidt i forhold til, hvor meget de investerer og derfor
må importere kapital,” siger Henrik Franck og trækker
trådene over til den handelskrig, der taget dagsordenen i
store dele af 2018.

Handelsunderskud fører til handelskrig

Den er forårsaget af, at USA har et kæmpemæssigt under
skud på betalingsbalancen i forhold til Kina, der er båret af
at have en hel stat i ryggen og heller ikke er for fin til at
stjæle teknologi nu og da, når der er brug for det i forhold
til at udfylde Kinas ambition om at overtage rollen som
verdens mest toneangivende økonomi fra USA.
”Donald Trump har stirret sig meget blind på handels
underskuddet, og det er baggrunden for handelskrigen,
men meget af det har sammenhæng med det opsparings
underskud, der er i USA også. Og så skal vi huske, at konflik
ten mellem USA og Kina jo stikker langt dybere end blot at
være et handelsspørgsmål, men reelt er en magtkamp på
højeste plan om, hvilken af de to store økonomier, der skal
have førertrøjen som verdens førende økonomi,” siger
Henrik Franck, der regner det som sikkert, at USA og Kina
fortsat vil føle hinanden på tænderne i det nye år.
Selv om det lykkes at lande våbenhvile i handelskrigen,
også på mere permanent basis, er der udsigt til, at vi i de
kommende år vil se et storpolitisk slagsmål mellem verdens
to førende økonomier.
”Rivaliseringen mellem USA og Kina kan vi godt forvente
vil eskalere yderligere i 2019 – også selv om det skulle lyk
kes at lande en bilateral handelsaftale mellem USA og Kina.
Ud over handelskrigselementet udkæmper parterne jo også
et benhårdt økonomisk, teknologisk og politisk kapløb.
Frygten for handelskrig har påvirket de finansielle marke
der i 2018, og hele USA/Kina-rivaliseringen kan let komme
til at påvirke mere i det kommende år. Det er kampen om
den nye verdensorden, vi kommer til at se udfolde sig,”
forudser Henrik Franck, der også regner med, at Europa
kan blive inddraget i konflikten på en eller anden måde.
Økonomisk er det næsten uundgåeligt, at Europa vil blive
mærket, fordi verdenshandlen i dag hænger så tæt sammen,
at ingen regioner er at betragte som en isoleret ø.
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RENTESPÆND VS. RECESSIONER

I 2019 KOMMER ITALIEN IGEN TIL AT
STJÆLE EN GOD PORTION NEGATIV
OPMÆRKSOMHED FOR SIN
MANGLENDE ØKONOMISKE DISCIPLIN

Der er sammenhæng mellem rentespænd og recessioner
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”Derudover har vi i Europa absolut også vores at se til.
Brexit bliver en realitet – forhåbentlig på den bløde måde
og med en udtrædelsesaftale i stand, men muligvis kommer
en hård Brexit på tale, og det vil være et hårdt slag imod
både Storbritanniens og EU’s økonomi,” siger Henrik Franck
og nævner derudover Italien og Frankrig som de store
problembørn i klassen, der begge har potentiale til at skabe
ballade, hvis det ikke lykkes at trække dem ind på en nød
vendig reformkurs.

Valutaer i fokus

På det investeringsmæssige plan kommer meget til at
afhænge af valutaudviklingen i dollar og euro. Her er det
Formueplejes vurdering, at dollaren er strukturelt over
vurderet, mens det modsatte er tilfældet med euroen.
”Men her mærker vi så de indbyggede problematikker,
der er med euroen. Den burde alt andet lige stige i værdi,
men fordi dens værdi bliver holdt nede af lande som Italien,
Grækenland og Frankrig, sker det ikke, og så opstår nogle
af de her finansielle ubalancer. Det har den konsekvens, at
Tysklands valuta ikke er så stærk, som den burde være.”
”Konklusionen på 2019 er, at der er masser af forhind
ringer at få øje, hvis man vil, men også masser af mulig
heder at udnytte. Det er et ganske svært år at spå præcist
om, fordi udviklingen kan gå begge veje. Det vil afhænge
meget af, hvad markedet lægger vægt på, og hvor aggressivt
USA’s centralbank kommer til at hæve renterne. I Formue
pleje kommer vi løbende til at tage bestik af situationen,
præcis som vi plejer, for igen at sikre vores investorer et for
nuftigt afkast. I 2018 lykkedes det os jo at skabe et positivt
afkast i et meget usikkert marked,” slutter Henrik Franck.
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KUNDEDIREKTØRENS KLUMME

I FORMUEPLEJE SAMLER VI PÅ
GODE KUNDEFORHOLD
Vi oplever fortsat, at mange af vores kunder bliver frarådet at blive kunde hos os,
når Formuepleje nævnes som en mulig investeringsløsning. Som oftest på ikke et
fagligt korrekt grundlag.
AF HELLE SNEDKER, KUNDEDIREKTØR, FORMUEPLEJE // HELLE.SNEDKER@FORMUEPLEJE.DK

Min kollega Henry Høeg plejer at rose jer, investorerne i
Formuepleje, til skyerne. Han siger, I er kloge, dygtige,
gode til at lave jeres forarbejde og træffe selvstændige
beslutninger på et oplyst grundlag.
Jeg kan kun give ham ret. For selv om vi i Formuepleje
befinder os i en branche, der lever af at skabe afkast, er
det langt fra det eneste forhold, der spiller ind, når man
som privatperson skal vælge en kapitalforvalter.
Og det betyder, at mange af jer faktisk er kunder hos
os, selv om I er blevet anbefalet at lade være.

Kunderne kommer ikke af sig selv

Faktum er, at vi i Formuepleje har nogle særdeles kon
kurrencedygtige afkast (og det er vel at mærke efter
omkostninger) – også på sammenlignelige risikoniveauer
i de løsninger, der udbydes af andre kapitalforvaltere.
Men da vi ikke betaler andre for at distribuere vores
produkter, er incitamentet for at anbefale os og vores
produkter meget småt.
Vi skal med andre ord gå en ekstra mil for at få kunder
i butikken. Lad det bare være slået fast med det samme,
at vi gerne tager de ekstra skridt, men med den viden i
baghovedet er vi også ekstra opmærksomme på at passe
godt på jer kunder, fordi vi ved, at vi er et aktivt tilvalg fra
jeres side.
Derfor kerer vi os også mere end almindeligt om jer
alle sammen. Vi ved, at I ikke kommer af jer selv, og at
mange er kommet på trods af den rådgivning, I har mod
taget andre steder.
Når I kommer til os, er det ofte et udtryk for, at I
har undersøgt forholdene og sammenlignet afkast og
omkostninger i de forskellige formueløsninger, andre
kapitalforvaltere stiller i udsigt. På den måde er I
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kommet frem til, at de tilbud, vi har på hylden, skiller sig
ud i forhold til, hvad vores konkurrenter kan byde på.
Som kundedirektør har jeg ofte fornøjelsen at byde
nye investorer velkomne. I den sammenhæng har jeg
også ofte den mere tvivlsomme fornøjelse at høre om de
bump, de har mødt på vejen. Nogle er mere grelle end
andre, men det overrasker mig faktisk, hvor ofte nogen
direkte er blevet frarådet at indlede et kundeforhold
med Formuepleje – og ikke mindst at disse indvendinger
sjældent har rod i virkeligheden.
Argumenterne er typisk noget med, at vi har røde
produkter, at vi gearer, og at vi kun kan levere høje afkast,
fordi risikoen er tilsvarende høj. Den fortælling er
mildest talt et meget begrænset og unuanceret udsnit
af virkeligheden, og den stiller alt andet lige store krav til
jer som investorer og skaber et behov for, at man hele
tiden forholder sig aktivt til, hvordan man bedst passer
på sin opsparing.

Rådgiver, bliv ved din læst

Men udover at stille spørgsmålstegn ved de anbefalinger,
man får fra andre, er det også værd at holde sig for øje, at
man fra lovgivers side har slået fast, at jeg og alle mine
kolleger i den finansielle sektor kun må rådgive om pro
dukter, vi er certificeret i. Så hvis en rådgiver uden for For
muepleje vælger at råde – eller fraråde – privatpersoner at
investere i Formueplejes løsninger, skal vedkommende
være certificeret inden for de pågældende løsninger.
Husk at spørge til dette, da rådgivning om eksempel
vis de fonde, der involverer investering efter den såkaldte
tangentporteføljeteori, som vi anvender i nogle af vore
mest populære fonde, fordrer særlig viden og særskilt
certificering.

Oplever jeg, at kunder eller potentielle kunder er blevet fra
rådet at overlade kapitalforvaltningen til Formuepleje, invi
terer jeg altid vedkommende til en grundig gennemgang af
netop det, der har været brugt som begrundelse for råd
givningen. Jeg opfordrer også altid til, at min kunde videre
bringer en invitation til et af Formueplejes mange åbne
intromøder, hvis en rådgiver uden for Formuepleje ønsker at
vide mere om, hvordan vi arbejder. Alene at fraråde med
henvisning til, at ”Formuepleje gearer og har høje omkost
ninger”, er ikke nok.

Forskellene er til at tage og føle på

Kundedirektør Helle Snedker

Et af vores nyere kundeforhold er et glimrende eksempel på,
hvad man som investor kan støde på. Et halvt års tid efter at
have fravalgt sin tidligere private banking-løsning, blev den
pågældende kunde inviteret til møde selvsamme sted. Målet
var tydeligvis at vinde personen tilbage, hvilket er prisvær
digt. Jeg hilser altid konkurrence velkommen, da det ofte
fører til, at kunderne i sidste ende får de bedste løsninger.
Den pågældende investor havde dog gjort sit hjemmearbejde
og beregnet, hvordan udviklingen havde været i Formue
pleje-regi for hans opsparing – og tilsvarende, hvordan det
havde set ud, hvis han var blevet i sin tidligere løsning.
Var han blevet med sit engagement der, havde han regnet
ud, at han tabt 71.000 kroner med sin hidtidige investering.
Heldigvis valgte han at skifte til Formuepleje, hvor den
samme investering endte med et positivt afkast på 449.000
kroner i den pågældende periode.
Det er en forskel, der er til at tage og føle på og altså en
historie fra det virkelige liv, fra min dagligdag som kunde
direktør i Formuepleje. Der er ikke tale om uvæsentlige
detaljer, men derimod om en meget håndgribelig forskel for
den pågældende kunde, som heldigvis ikke var i tvivl om, at
han skulle fortsætte sit engagement hos os.
Ikke nok med, at vi kerer os om jer. I er også vores bedste
ambassadører, så som altid vil vi opfordre jer til at sprede
det glade budskab.
En dag kunne det ligefrem betyde, at også andre rådgivere
forstår Formueplejes forretningsmodel og kunne rådgive på
et mere fagligt grundlag. Argumentet om lave afkast og høj
risiko holder i hvert fald ikke.
Lad mig slutte med endnu engang at komme med en
opfordring til, at I lader os vide, når der er noget, vi kan gøre,
for at I bliver endnu mere tilfredse i valget af Formuepleje
som samarbejdspartner. Langvarige relationer er altafgør
ende for både jer og os, for vi ved alle, at alene det at lægge
en god plan og dernæst holde sig til den bringer os langt
i bestræbelserne på at opnå markedets bedste risiko
justerede afkast.
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AFKAST

AFKASTET TIL FORSKEL
Som kapitalforvalter kan man blive målt på mange ting, men når dagen er omme, står og
falder det med det leverede afkast. Her er det altid Formueplejes ambition at ligge helt i top.
Det er heldigvis en målsætning, vi kan leve op til både på kort og langt sigt.
AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, PRESSECHEF, FORMUEPLEJE // JACOB.KNUDSEN@FORMUEPLEJE.DK

Når man placerer sin formue i forventning om, at
pengene vil yngle og ad åre blive til flere, kommer man
ikke uden om at skulle lede efter, hvor man finder det
bedste afkast. Det er en udfordring, vi gerne tager på os
i Formuepleje. I det meste af 2018 har Formuepleje både
haft gode absolutte og relative afkast, men aktienedturen
i oktober satte et stød ind på de absolutte afkast, som
ellers havde ligget meget tilfredsstillende, indtil kurs
dykket indtraf.
”I relative termer har vi haft et forspring gennem
hele 2018. De absolutte afkast var også temmelig gode
indtil et stykke inde i oktober, hvor vi som alle andre
blev ramt af den uro, der var på de finansielle markeder.
Men relativt bevarede vi vores forspring. Vi kan natur
ligvis bedst lide, når både den absolutte og relative per
formance er i top, men generelle markedsfald kan man
ikke gardere sig helt imod. Til gengæld kan man så vise,
at man kan levere det bedst mulige afkast i et faldende
marked også,” siger Søren Astrup, direktør og partner i
Formuepleje, der ikke mener, at der er nogen grund til
at miste modet over en enkeltstående aktienedtur.

Nedtur uden afsæt i dårlige nyheder

”For os at se har nedturen ikke været begrundet i speci
fikke negative nøgletal eller en opbremsning i økono
mien, så vi tror fortsat på, at aktier er attraktive. Vi ved,
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at der kommer udsving fra tid til anden, men det er ikke
lige nu, vi er på vej ind i recession og kraftig afmatning.
De aktier, vi køber, er billige, og der er meget mere at
komme efter, inden opsvinget for alvor ebber ud. Det
skal vi da udnytte,” siger Søren Astrup.
For kunderne betyder den relative performance ikke
så meget i de tilfælde, hvor der er negative afkast. Men
for kapitalforvalteren vil den altid være en målestok.
Omvendt kan et afkast på 15 procent i et godt år være
meget tilfredsstillende for kunden, men hvad nu hvis en
konkurrent har leveret 18 eller 20 procent i afkast i et
sammenligneligt produkt? Så vil kapitalforvalteren med
de 15 procent ikke selv være tilfreds.

Relativ performance er et mål mod konkurrenterne

I en situation, hvor afkastet befinder sig omkring nul, kan
man også se, at nogle leverer et positivt afkast og andre
et negativt. Her er forskellen virkelig til at tage og føle på.
”Den relative performance viser noget om, hvordan du
klarer dig i forhold til konkurrenterne, og hvor kunderne
får det bedste tilbud, når de skal vælge. Det er her, vi læg
ger os i selen for at forklare og fortælle, at vi i Formue
pleje har nogle meget konkurrencedygtige investerings
løsninger på hylden” siger Søren Astrup, der glæder sig
over, at Formuepleje længe har ligget helt i front med de
førende afkast på markedet.

>>
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AFKAST

”Vi kan se, at vi har leveret blandt de bedste i 2018,
men når vi kigger på et, tre eller fem års sigte, er det
faktisk det samme, når man for eksempel sammenligner vores
middelrisikoinvestering Safe med et middelrisikoindeks.”

Søren Astrup

Direktør, partner

FORMUEPLEJE HAR
NOGLE MEGET
KONKURRENCEDYGTIGE
INVESTERINGSLØSNINGER
PÅ HYLDEN, DER LÆNGE
HAR LIGGET HELT I FRONT
MED DE FØRENDE AFKAST
PÅ MARKEDET.
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”Vi kan se, at vi har leveret blandt de bedste
i 2018, men når vi kigger på et, tre eller fem
års sigt, er det faktisk det samme, når man
sammenligner vores middelrisikoinveste
ring Safe med et middelrisikoindeks, eller
måler Penta, vores højrisikoinvestering, op
imod investeringer i 100 procent globale
aktier. Og i Optimum, som er vores lavrisi
koinvestering, har vi også skabt positive
afkast i 2018, (pr. 12. december) hvor vores
konkurrenter har måttet notere et negativt
afkast i deres lavrisikoprodukter,” siger
Søren Astrup, der også er medlem af For
mueplejes Investeringskomite, som er
ansvarlig for investeringsbeslutningerne.

Potentielle kunder lægger mærke til
Formueplejes afkast

De gode afkast – både absolut og relativt –
bliver heldigvis bemærket både blandt eksi
sterende kunder og kundeemner, fortæller
Formueplejes kundedirektør Helle Snedker.
Hun møder mange, der er godt trætte af at
betale høje omkostninger for et lavt eller
ligefrem ikkeeksisterende afkast og derfor
er på jagt efter en formueforvalter, der kan
leve op til afkastkravene:
”Størstedelen af de møder, jeg har med
potentielle kunder i øjeblikket, starter med,

at de fortæller mig, at afkastet i deres nuvæ
rende løsning har været meget begrænset
gennem en årrække – og at de ikke kan gen
nemskue, hvad de betaler for det afkast, de
ikke får. Der gør vi det anderledes i Formue
pleje, hvor vi fortæller kunderne præcist,
hvad de kan forvente at have af afkastmål
sætninger, og hvilken risiko, der knytter sig
til dette – og hvor det samtidig er helt klart,
hvad det koster at være kunde.”
Typisk har kunderne fundet frem til
Formuepleje ved at google sig frem, spørge
sig for, søge råd i deres netværk eller ved at
blive henvist af deres revisor.
”Men triggeren til, at de har kigget andre
steder hen, er vedvarende dårlige afkast.
Vores kunder ved jo godt, at der også hos os
kommer udsving, og vi påstår ikke at have
opfundet pengemaskinen, men sådan nogle
ting som prisen, hvordan den beregnes og
transparens omkring det, er noget, der
spiller en afgørende rolle hos os,” siger
Helle Snedker.

Varedeklarationer viser, hvad man
kan forvente

Hun henviser til, at Formuepleje opererer
med tydelige varedeklarationer i sine inve
steringsløsninger og stiller investorerne det

forventede afkast og ditto risiko klart i
udsigt og på den måde forventningsafstem
mer på forhånd. Samtidig viser de histo
riske afkast, om der er blevet leveret på de
udsigter eller ej. Dermed er det nemt at
måle på, om der er leveret år-til-dato og på
et, tre og fem års sigte eller sågar endnu
længere.
”På den måde mener vi, at der er afkastet
til forskel hos os og så åbenheden oveni.
Dels kan vi dokumentere, at vi har levet op
til de afkastmål, vi har sat, og så er det jo ret
utroligt, at man ikke kan få omkostningerne
præcist at vide andre steder. Hvor ellers i
dit privatliv handler du uden at vide, hvad
produktet kan og uden at spørge, hvad det
koster?” spørger Helle Snedker retorisk.

Resultathonorar

Med i en afkastbetragtning følger naturlig
vis også omkostningerne som en uundgåe
lig del af pakken. Det skal ikke lyde som om,
at Formuepleje nødvendigvis er billigst,
men det er heller ingen ambition i sig selv,
forklarer Helle Snedker.
Slet ikke når man arbejder med resul
tathonorar, som tilfældet er i Formuepleje.
Det betyder, at jo bedre det går, desto højere
bliver kundernes omkostninger, fordi det

udregnes efter afkastet. Omvendt betyder
det også, at der ikke er noget resultathono
rar i nedgangstider.
Som investor i Formuepleje betaler man
altså for kapitalforvaltning og ikke for
handler eller diverse følgeforretninger.
”Det er et af de punkter, hvor vi adskiller
os mest i forhold til andre. Lidt kækt plejer
jeg at sige, at jo højere omkostninger, jo
bedre for kunderne, og at vi ikke har noget
imod, hvis vi har det højeste omkostnings
niveau. Det betyder nemlig, at deres inve
stering har givet et godt afkast. Ud over et
administrationsgebyr betaler vores kunder
kun resultathonorar, og det gør, at vores
interesser er sidestillet med kundens. Du
kan altid være sikker på, at vi deler din inte
resse i at skabe så højt et risikojusteret
afkast som muligt, da det er til gavn for
begge parter,” siger Helle Snedker.
Resultathonoraret beregnes efter den
såkaldte High Water Mark-metode, som
betyder, at fondene kun betaler resultat
honorar, hvis den indre værdi er højere end
senest, der blev betalt resultathonorar.
Opgørelsen bliver foretaget ved udgangen
af hver måned.

Helle Snedker

Kundedirektør, partner

DE GODE AFKAST
– BÅDE ABSOLUT OG
RELATIVT – BLIVER
HELDIGVIS BEMÆRKET
BÅDE BLANDT
EKSISTERENDE KUNDER
OG KUNDEEMNER.
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BØRSNOTERING

Hvorfor en børsnotering
kan være noget for Formuepleje
En børsnotering af Formuepleje er på tegnebrættet. Det skal sikre omverdenen et bedre kendskab til
Formuepleje og vores konkurrencedygtige investeringsløsninger. ”Vores afkast er i top, og vi har en
velfungerende forretning, der vil give god mening at børsnotere. I sidste ende handler det om at
videreudvikle Formuepleje – ikke mindst for kundernes skyld,” forklarer adm. direktør Niels B. Thuesen.
AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, PRESSECHEF, FORMUEPLEJE // JACOB.KNUDSEN@FORMUEPLEJE.DK

Siden finanskrisen er kravene til alle i den finansielle sektor steget
markant, og for at imødekomme de høje krav, er det nødvendigt,
at man som kapitalforvalter har den nødvendige størrelse og
økonomi for fortsat at kunne skabe værdi for sine kunder.
”Kravene til den nødvendige størrelse er steget for alle kapital
forvaltere, og den udvikling hilser vi faktisk velkommen. Men især
for en kapitalforvalter som Formuepleje, der følger en kvalitets
strategi inden for både investering, rådgivning, risiko- og kontrol
miljøet, er det vigtigt, at vi har mulighed for at vokse, så vi nu og i
fremtiden kan leve op til de krav, som kunder og myndigheder
stiller til os, men også til de endnu højere krav, vi stiller til os selv,”
siger Niels B. Thuesen, der er adm. direktør i Formuepleje.
Han tilføjer, at de skærpede krav blandt andet omfatter regler
til hvidvaskkontrol, persondata og interne kontroller på forret
ningsgange, men også til kvaliteten af såvel investeringsplejen som
investeringsrådgivning.
”Kravene til compliance og god rådgivning bliver stadigt større,
og kravene til at levere et merafkast til kunderne bliver stadigt mere
udtalt. Det kræver, at man har den rigtige størrelse, men i mindst
lige så høj grad, at man har de rigtige medarbejdere, der kan bidrage
til at leve op til vores høje ambitioner. Alt i alt stiller udviklingen
større og større krav til, at vi som kapitalforvalter hele tiden har den
nødvendige størrelse for at levere den kvalitet, vi gerne vil være
kendt for – til vores kunder og til myndighederne. Størrelsen har vi
hele tiden haft, men samtidig er vi også overbevist om, at den udvik
ling vi har set på dette område siden finanskrisen, vil accelerere i
fremtiden,” siger Niels B. Thuesen og tilføjer:
”Men vores ambitioner er højere end det, der defineres for bran
chen. Vi siger altid til vores kunder, at de ikke skal nøjes. De skal
stille krav til deres investeringer og ikke mindst til deres kapital
forvalter. Vi stiller også store krav til os selv. Derfor vil vi heller ikke
nøjes med at leve op til retningslinjerne. Vi vil sætte standarden i
branchen. Den ambition kræver endnu mere størrelse, og derfor
arbejder vi mod en børsnotering.”
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En børsnotering giver ny valuta i form af aktier

En af måderne at vækste på og øge kvaliteten i de løsninger,
Formuepleje tilbyder kunderne i dag og ønsker at kunne tilbyde i
fremtiden, er ved at opkøbe konkurrerende virksomheder. Også
her vil en børsnotering være en fordel, fordi den giver en ny valuta
i form af aktier og dermed letter adgangen til finansiering, så man
kan foretage opkøb med aktier, lyder det fra Niels B. Thuesen:
”Som børsnoteret virksomhed vil vi blive bedre i stand til
udvikle forretningen i form af opkøb, og vi har en ambition om at
vokse fra de cirka 3 procent i markedsandel af private bankingmarkedet, som vi har i dag. Selv om vi for øjeblikket oplever
rekordstor tilstrømning af nye kunder, har vi plads til flere.
En børsnotering giver os nogle forretningsmæssige muligheder,
som vi ikke har i dag.”

Flere skal kende den gode historie om Formuepleje

Formuepleje har i de forløbne to år oplevet en fordobling af kunde
tilgangen, men ambitionen er at ramme endnu flere med Formue
plejes investeringskoncept.
”Uanset hvor man kigger hen i vores løsninger til forskellige
risikoprofiler (lav, middel og høj), leverer vi konkurrencedygtige
afkast, hvor vi klarer os bedre end både marked og konkurrenter.
Men der er alt for mange, der ikke er klar over det. Vores vurdering
er, at vi med en børsnotering af virksomheden vil få mere opmærk
somhed og bedre mulighed for at fortælle om vores investerings
koncept og de resultater, vi gang på gang leverer. Alt i alt vil det
være den bedste måde at udvikle Formuepleje på. Både set med
ejernes og kundernes briller,” siger Niels B. Thuesen.

Formueplejes afkast distancerer marked og konkurrenter

Netop investeringskonceptet har betydet, at Formuepleje eksem
pelvis i 2018 har distanceret både marked og konkurrenter og
blandt andet ligget med positive afkast på et tidspunkt, hvor mange
måtte slå sig til tåls med negative afkast. Sammenligningen af

”Selv om vi for øjeblikket oplever rekordstor
tilstrømning af nye kunder, har vi plads til flere.
En børsnotering giver os nogle forretningsmæssige muligheder, som vi ikke har i dag.”
NIELS B. THUESEN
adm. direktør og partner i Formuepleje

risikojusterede afkast falder også positivt ud til Formueplejes
fordel, hvis man regner med en endnu længere tidshorisont
over flere år.
”Det er uanset, om det så er tre, fem eller syv år, at vi ligger i
forreste række. For kunderne vil det efter min vurdering kun
være en fordel, at vi kommer endnu bedre ud med vores gode
budskaber, fordi det vil styrke forretningen og dermed kunder
nes afkast. Ved mere offentlighed og fokus på Formuepleje som
virksomhed vil vi også kunne fortælle mere grundigt om, hvad
vi kan tilbyde vores kommende kunder, og hvad vi allerede har
leveret til de eksisterende kunder. Det trænger vi ikke godt nok
igennem med i dag, og det vil vi gerne lave om på,” forklarer
Niels B. Thuesen, der fremhæver, at ratingerne hos Morningstar
allerede blåstempler Formueplejes investeringsløsninger:
”Vi leverer topafkast, og mange af vores fonde har topkarakter
eller tæt på i Morningstar. 6 af de 13 fonde, der er ratet af Mor
ningstar, har de maksimale fem stjerner og tre af dem har fire
stjerner. Det er nogle præstationer, vi er stolte af, og som vi gerne
vil have udbredt kendskabet til, fordi det er et kvalitetsstempel
og et udtryk for, at vi har leveret topafkast over mange år.”

Formuepleje skal udvikles yderligere

Når noget fungerer godt, er der ingen grund til at lave det om,
og derfor vil man som kunde derfor heller ikke mærke nogen
forskel på, om Formuepleje er børsnoteret eller ej.
”En børsnotering betyder blot, at man vil få mulighed for at
investere i Formuepleje som forretning, og ikke bare i de inve
steringsløsninger, vi tilbyder. Vi kommer ikke til at vige fra kon
ceptet, der bygger på tangentporteføljeteorien, og hvor vi så
bruger gearing af lavrisikoporteføljen som risikostyringsværk
tøj. Ved at anvende denne teknik opnår vi et højere forventet
afkast og et lavere risiko i forhold til kundens ugearede alter
nativ med samme risikoprofil,” oplyser Niels B. Thuesen, der
på Formueplejes vegne har en ambition om at ligge i toppen på
alle områder.
I 2017 havde Formuepleje et overskud på 229 millioner
kroner før skat. Det er et niveau, man godt kan foretage en
børsintroduktion på, men der skal være udsigt til, at det bliver
endnu højere, forklarer Niels B. Thuesen om den rigtige timing
for en børsnotering.
”Vores mål er, at det skal være en god oplevelse for alle
parter – og en investering med langsigtet perspektiv,” siger
Niels B. Thuesen, der er helt klar over, at en børsnotering er lig
med, at man inviterer resten af verden indenfor og bliver kigget
efter i sømmene:
”Åbenhed og transparens har altid været en del af vores
kerneværdier, og derfor er vi helt trygge ved at vise omver
denen, kunder og investorer, hvordan vi driver forretning.
Vi gør tingene ordentligt.”
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En investering i en bedre verden
Den 16. oktober blev seneste skud på Formueplejes produktpalette noteret på fondsbørsen i
København. Afdelingen Better World giver investorer mulighed for at investere i den grønne omstilling
uden at gå på kompromis med den gode investeringscase – og ikke mindst det gode afkast.

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

Bæredygtighed er blevet en megatrend, og især i Danmark
er det et emne, der optager den kritiske forbruger. Vi skæ
rer ned på kødforbruget, køber mere økologisk, stopper
spild af mad, fylder lamperne med sparepærer og tager
cyklen på arbejde, hvis vi kan. Det er in at tage ansvar og
gøre det rigtige, og udviklingen er også slået igennem i
investeringsverdenen.
”Der er et stigende krav om, at
virksomhederne tager ansvar og
skal leve op til nogle specifikke krav
i forhold til bæredygtighed og grøn
omstilling. Afkast er ikke bare af
kast, hverken for Formuepleje eller
for vores investorer. Vi ser en klar
tendens til, at flere investorer er
begyndt at tænke deres portefølje
igennem for at sikre, at de har den
rigtige eksponering og risikospred
ning i deres investeringer, som samtidig skal sætte et positivt
aftryk i verden,” siger Søren Astrup, der er direktør og part
ner i Formuepleje.
Derfor er tiden ifølge Søren Astrup kommet til, at
Formuepleje får sin egen grønne investeringsfond.
”Better World er en del af Formueplejes løbende forret
ningsudvidelse. Vi har altid gjort vores yderste for at vokse
med vores kunder, og dette er det naturlige næste skridt.
Ved selv at udbyde en investeringsløsning, hvor fokus er på
den grønne omstilling, får vi muligheden for at sætte det
nødvendige kvalitetstryk på vegne af de af vores investorer,

som har et ønske om at investere bæredygtigt,” siger Søren
Astrup og tilføjer:
”Vi kan se, at interessen blandt vores kunder er stor,
men vi ønsker ikke at sende dem i armene på udbydere,
der har en tilgang til aktivklassen, som vi grundlæggende er
uenige i. Langt de fleste af de tilbud, der findes på markedet
i dag, investerer med udgangspunkt i en såkaldt negativ
screeningsproces. Det vil sige, at de
fravælger virksomheder, fordi de
ikke lever op til en række etiske
retningslinjer,” siger Søren Astrup.
Han forklarer, at den traditio
nelle tilgang ofte indebærer, at man
fravælger selskaber, der for eksem
pel forurener meget, anvender
børnearbejde, producerer våben
eller lignende, i porteføljerne.
”Det er selvfølgelig vigtigt og
relevant at fravælge den slags. Men det bør ikke stoppe her.
Derfor vil vi gerne stille krav om, at selskaberne skal gøre
en aktiv forskel i den måde, de driver forretning på. I
Better World skal det grønne aftryk være positivt til stede,
før et selskab kan indgå i aktieporteføljen. Det er blandt
andet derfor, fonden ikke investerer i en sektor som
Finans. Bankerne har jo som sådan ikke en negativ indfly
delse på den bæredygtige udvikling, men de er heller ikke
selvstændigt med til at trække i en positiv retning. Det er
forskellen på vores tilgang til bæredygtige investeringer
og den, man ellers finder i branchen,” siger Søren Astrup.

DET ER IN AT TAGE ANSVAR
OG GØRE DET RIGTIGE,
OG UDVIKLINGEN ER
OGSÅ SLÅET IGENNEM I
INVESTERINGSVERDENEN
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investerer i selskaber, der bidrager til den grønne omstilling inden for disse fire områder:

Ren energi

Rent vand

Stadig fokus på det gode afkast

Det er dog vigtigt at understrege, at hensigten med Bet
ter World er mere end blot at hoppe med på bølgen og
følge tidens hotteste trend. For selvom fonden udeluk
kende investerer i selskaber, som driver en positiv
udvikling inden for bedre udnyttelse af verdens knappe
ressourcer, tager et miljømæssigt og socialt ansvar samt
tilgodeser Formueplejes ønsker om at investere i mere
transparente, autentiske og sundere produkter, skal
Better World frem for alt være en god investering.
”Formuepleje er et investeringshus. Vi investerer ikke
bæredygtigt alene for bæredygtighedens skyld. Vi er sat i
verden for at skabe attraktive afkast til vores investorer
– selvfølgelig inden for en ramme, der sikrer, at afkastet
skabes på et ansvarligt fundament, vi kan stå inde for.
Vi skal være der for vores investorer på relevante aktiv
klasser og dagsordener, men kun hvis vi kan tilbyde dem
et produkt i en kvalitet, der lever op til vores standard,
og som vi selv vil investere i. Og det kan vi nu i forhold til
bæredygtighed. Better World skal kort sagt være et bedre
alternativ for vores kunder end det, de kan få ved andre
udbydere,” siger Søren Astrup.

Impax udvælger bæredygtige kvalitetsaktier

En af de måder, Formuepleje sikrer, at kvaliteten er i top,
er ved at have indgået et samarbejde med en af verdens
førende kapitalforvaltere inden for bæredygtighed.
Impax Asset Management, som har hjemsted i London,
har investeret bæredygtigt i mere end 20 år, og aktie
porteføljen i Better World er baseret på selskabets
såkaldte Leaders Strategy.
Når Impax udvælger selskaberne til porteføljen, følger
de en stringent investeringsproces. Her stilles der både

Bæredygtige fødevarer
og fødevareproduktion

Genbrug af affald og
optimal udnyttelse af
jordens naturressourcer

krav til, at selskaberne skal bidrage aktivt til en mere
bæredygtig verden, og derudover bliver de tildelt point
alt efter, hvordan de agerer i forskellige miljø-, samfundsog ledelsesmæssige forhold.
”Ligesom i Formueplejes øvrige fonde og porteføljer
er der i udvælgelsen af aktier til porteføljen i Better
World fokus på aktier, der lever op til en række kvalitets
krav. Et selskab, der fejler eller er udfordret på et eller
flere parametre, bliver således pålagt en straf på værdi
ansættelsen, og vil dermed skulle være meget undervur
deret for at finde vej ind i porteføljen – samtidig med at
selskabet selvfølgelig fortsat bidrager positivt til verdens
bæredygtige udvikling,” siger Søren Astrup og tilføjer, at
det er på baggrund af denne screening og udvælgelse af
de rigtige selskaber, at Formueplejes aktieteam investe
rer i de konkrete aktier.

Et supplement til en balanceret portefølje

Alle, der har lyst til at investere bæredygtigt, har mulig
hed for at investere i Better World. Søren Astrup under
streger dog, at man som investor altid skal sikre sig, at
man har den rigtige balance i sin portefølje – både i
forhold til forventet afkast og risiko.
”Vi har sat et solidt Formuepleje-aftryk på den færdige
løsning og dermed skabt et produkt, der passer godt som
et ekstra tilbud i vores brede produktpalette. Better
World er derfor et godt supplement til langsigtede inve
storer, der gerne vil gøre en forskel med deres investe
ringer,” siger han, men tilføjer, at det som altid er en god
ide at tale med en rådgiver, inden man investerer.
Har du lyst til at høre mere om Better World, er du
velkommen til at kontakte en rådgiver på 87 46 49 00.
Du kan også læse mere om fonden på formuepleje.dk.

Note: Denne artikel udgør ikke en anbefaling til køb eller salg af noget værdipapir. Formuepleje anbefaler,
at investorer altid søger vejledning forud for enhver investering.
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TRE SELSKABER I BETTER WORLD’S AKTIEPORTEFØLJE

Sealed Air Corp. har eksisteret siden 1960 og er en amerikansk producent af
emballage til fødevarer, forbrugs- og industriprodukter. Derudover producerer
selskabet også materialer og udstyr til medicinalindustrien.
Sealed Air Corp. er førende inden for udviklingen af teknologier, der blandt
andet øger holdbarheden for fødevarer som mælkeprodukter, frugt og grønt,
snacks og drikkevarer. Derudover producerer Sealed Air Corp. diverse innovative
emballageløsninger, som medvirker til at nedbringe prisen på transport og
reducerer mad- og emballagespild.
I 2017 havde selskabet 15.000 ansatte og omsatte for 4,5 milliarder dollar.

Ecolab er førende inden for optimering af vandforbrug, effektivitet og hygiejne

løsninger for blandt andre hospitaler, skoler, regeringer, restauranter og indu
strien. Selskabet har den største markedsandel blandt sine konkurrenter inden
for fødevaresikkerhed og kommer ind som nummer to i forhold til produkter
inden for optimering af vandforbrug.
Behovet for optimering af klodens vandressourcer har aldrig været større, og
Ecolab sælger kemikalier, produkter og systemer, som alle bidrager til at bevare,
genbruge og optimere forbruget af vand.
Ecolab har hovedparten af sin aktivitet i USA, men er aktiv i mere end 10 lande.
I 2017 havde selskabet 48.000 ansatte og omsatte for 13,8 milliarder dollar.

Aptiv er et globalt teknologiselskab, som udvikler mere sikre og grønnere trans

portløsninger – alt sammen ud fra ideen om, at biler og toge er i gang med
udvikle sig til software-definerede platforme, der i højere og højere grad får
karakter af mobile supercomputere. Selskabet har store konkurrencemæssige
fordele inden for udviklingen af førerløse transportmuligheder, elektriske køre
tøjer og såkaldte infotainment-systemer.
I maj 2018 lancerede Aptiv nyheden, at selskabet planlægger at introducere
30 selvkørende biler i Las Vegas, som alle vil være forbundet til Lyft-netværket.
Passagerer vil kunne booke de selvkørende biler til transport mellem forskellige
populære destinationer.
I 2017 havde selskabet 129.000 ansatte og omsatte for 12,9 milliarder dollar.

1. KVARTAL 2019 – FORMUE // 23

DEN NYE VERDENSORDEN

24 // FORMUE – 1. KVARTAL 2019

KAMPEN OM DEN
NYE VERDENSORDEN

Henrik Franck
Direktør, partner

Verden har i en årrække befundet sig i en brydningstid. Den udvikling bliver kun
understreget af en endnu mere intens rivalisering mellem verdens to økonomiske
stormagter USA og Kina. Hvor 2018 bød på handelskrig mellem de to største
økonomier i verden, kan 2019 meget vel trække fronterne endnu tydeligere op
på grund af USA’s frygt for, at Kina haler alt for meget ind på USA.
AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, PRESSECHEF, FORMUEPLEJE // JACOB.KNUDSEN@FORMUEPLEJE.DK

2018 har stået i handelskrigens tegn med nye og
skærpede toldsatser fra Washington til Beijing og
den modsatte vej. I de kommende år kan man
roligt forvente, at rivaliseringen mellem verdens
to suverænt største økonomier udvikler sig yder
ligere. Kina har vist sig som en formidabel første
udfordrer til USA’s førende position i verden.
En status, som USA ellers har haft i cirka 100 år, og
som landet ikke har i sinde at give op uden kamp.
”Selv om vi i begyndelsen af december fik en
våbenhvile i handelskrigen, og selv hvis man får
en permanent handelsaftale på plads, skal vi
forvente en permanent rivalisering mellem de
to stormagter. USA har siden Murens fald været
den eneste supermagt, men Kina har nået en
størrelse, hvor landets enestatus bliver udfordret.
I Washington D.C. har man derfor indset, at det
ikke er farbart at indgå i et konstruktivt samar
bejde med kineserne, når man samtidig ligger i
langsigtet konkurrence om overherredømmet,”
forklarer Henrik Franck, direktør og partner
i Formuepleje.
Verdens samlede BNP er i 2017-termer cirka
80.000 milliarder dollar. Heraf står USA for godt
19.000 milliarder dollar eller tæt på en fjerdedel

og Kina for over 12.000 milliarder dollar eller
cirka 15 procent. De to økonomier står tilsam
men for knap 40 procent af verdensøkonomien,
men Kina er ved at hale ind på amerikanerne,
og det huer ikke USA.

USA giver sig ikke frivilligt

Især præsident Donald Trump har ikke uden
videre tænkt sig at lade Kina overtage USA’s posi
tion som den mægtigste magt i verden.
USA’s egen position er over tid svækket fra at
udgøre 32 procent ved årtusindskiftet til nu kun
at udgøre godt 22 procent. I Guds eget land strit
ter man imod Kinas metoder. Dels sker den hæs
blæsende udvikling med hele det kinesiske stats
apparat i ryggen, og det er også med omfattende
kopiering af amerikansk teknologi, at Kinas virk
somheder vokser sig store og stærke. Tyveri af
intellektuelle ejendomsrettigheder, som det hed
der i juridiske termer.
Heri skal man finde en god del af forklaringen
på handelskrigen, som er mere vidtgående end,
at USA blot er utilfredse med et uforholdsmæs
sigt stort handelsunderskud, især i forhold
til Kina.

>>
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Det var Deng Xiaoping, der i 1992
for alvor skød gang i den særlige kinesiske
kommunistiske kapitalisme. Det åbnede Kina
mod omverdenen og satte gang i et
væksteventyr, hvis lige verden ikke har set
tidligere, og som betød, at kineserne år for år
overhalede økonomier som Storbritannien,
Tyskland og Japan, så Kina i 2009 blev
verdens næststørste økonomi
foran Japan.

”Det handler også om handelsunderskuddet, men strate
gisk stikker problematikken dog langt dybere. Det er et
kapløb om at være verdens største magt – politisk, øko
nomisk, teknologisk og i mindre grad militært, hvor
begge parter ved, at oprustning og endnu værre en mili
tær konflikt er uønsket. Når den økonomiske rivalisering
eskalerer lige nu, er det, fordi man kan se ved en simpel
fremskrivning, at Kinas økonomi i løbet af de kommende
10-15 år rent faktisk overhaler USA, hvis vækstraterne
fortsætter som nu,” forklarer Henrik Franck, direktør og
partner i Formuepleje og nævner, at Kina allerede har
overhalet USA som verdens største økonomi, hvis man
måler på købekraft. Her er Kina nummer et, USA toer,
mens Indien er treer.

Nye magtbalancer under opsejling

Det er et godt billede på den nye verdensorden, der er
ved at tegne sig her næsten 75 år efter afslutningen på
Anden Verdenskrig, snart 30 år efter kommunismens
sammenbrud og kun 10 år efter den største økonomiske
krise siden 1930’erne.
”Nu er det Kina, der udfordrer USA på retten til at
definere den nye verdensorden. Vi er vidner til et skel
sættende skift i den globale magtbalance, hvor den tradi
tionelle verdensorden er under forvandling, og en ny er
ved at opstå,” siger Henrik Franck, der forudser, at udvik
lingen vil forskubbe magtbalancen i verden væk fra USA,
som ikke længere er verdens ubestridte leder.
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”En anden magtbalance opdelt i regioner vil opstå: En
vestlig med USA i spidsen, en østasiatisk med Kina og
Japan og inden for en årrække Indien som de førende
økonomier og så en europæisk muligvis med Afrika som
et vedhæng. Spørgsmålet er så, hvilken region der bliver
stærkest og ender i lederrollen. De lande, der befinder
sig uden for disse regioner, som for eksempel Rusland
og landene i Mellemøsten, er der mere usikkerhed om,”
lyder det fra Henrik Franck.

Deng Xiaopings vækstmirakel

Det var Deng Xiaoping, der i 1992 for alvor skød gang
i den særlige kinesiske kommunistiske kapitalisme.
Det åbnede Kina mod omverdenen og satte gang i et
væksteventyr, hvis lige verden ikke har set tidligere, og
som betød, at kineserne år for år overhalede økonomier
som Storbritannien, Tyskland og Japan, så Kina i 2009
blev verdens næststørste økonomi foran Japan.
Det er altså en udvikling, der er gået voldsomt hurtigt
i et historisk perspektiv med tanke på, at vi taler om
verdens mest folkerige land, og at det tager tid at vende
så stor en skude og få forløst hele det potentiale.
”Nu er Kinas økonomi 2½ gang større end Japans og
har blikket stift rettet mod USA på førstepladsen. I 1990
var USA’s økonomi 15 gange større end Kinas – nu er det
nede på godt 1,5 gange.
Kina har fundamentalt ændret verdensøkonomien og
gjort landet til en magtfaktor,” siger Henrik Franck og

Verdens samlede BNP er i 2017-termer cirka

80.000 milliarder dollar
Heraf står USA for godt

19.000 milliarder dollar
eller cirka 22 procent

Kina for over

12.000 milliarder dollar
eller cirka 15 procent

tilføjer, at det er en pudsighed, at de to rivaler på mange
måder også er viklet tæt ind i hinandens arme.
”Kina har et kæmpemæssigt opsparingsoverskud og
USA det modsatte. Det betyder, at meget kinesisk kapital
ender i USA. Eksempelvis er Kina det land, der ejer den
største andel af amerikanske værdipapirer, og det giver
omvendt USA et enormt overskud på betalingsbalancens
kapitalposter,” forklarer Henrik Franck.

Kina er et uland i WTO-regi

På grund af Kinas tiltagende styrke og nuværende posi
tion som verdens næststørste økonomi og verdensøko
nomiens vigtigste vækstmotor kan det være svært at
forstå, at Kina, der blev optaget i Verdenshandelsorgani
sationen WTO i 2001, fortsat har status som et uland og
opnår de handelsmæssige fordele, som det indebærer:
”Kina har vokset sig så stor og stærk, at det ikke
længere giver mening. Det er også en af årsagerne til, at
Donald Trump på USA's vegne erklærer handelskrig. Til
gengæld kan man nok forvente, at Kinas vækst i de kom
mende år vil flade noget ud alene af den årsag, at landets
økonomi nu har nået et omfang, hvor det ikke er muligt
at opretholde de samme vækstrater. Men det betyder jo
netop, at Kina er gået fra at være et udviklingsland til at
være et udviklet land,” siger Henrik Franck, der peger på,
at risikoen ved handelskrigen er, at de afsmittende effek
ter kommer til at ramme verdensøkonomien, hvis man
ikke finder en mindelig løsning frem for at slå hinanden
i hovedet med nye toldsatser.

Kina – globaliseringens hovedrolleindehaver

Kina spiller en central rolle i hele den globalisering, der
har fundet sted over de seneste tre årtier. I 1990’erne og
2000’erne blev store dele af vestlig produktion flyttet ud
til Kina, der kunne tilbyde billig arbejdskraft i hobetal. Det
er skiftet, efter at Kinas middelklasse har vokset sig stor
og købedygtig, og Kina nu satser mere på at skabe og op
finde selv frem for bare at være verdens fremstillingsland.

Effekten har i Vesten i samme periode været kolossal
rent politisk, hvor de traditionelt regeringsbærende
partier er kommet under heftigt pres alle vegne.
”Globaliseringen, den stigende ulighed, migrationen
fra fattige til rige lande er de faktorer, der bedst forkla
rer, hvorfor mange vælgere i USA og Europa søger mod
fløjene. Det er derfor, at Donald Trump kan blive præsi
dent, at briterne forlader EU og at yderfløjspartierne til
begge sider har gode kår i stemmeboksene i disse år. Det
handler i sidste ende om bekymring for den økonomiske
fremtid. Globaliseringen har jo haft den effekt, at vi som
samfund er blevet meget rigere, men at mange ikke har
mærket denne stigende velstand og i stedet har kunnet
se deres lønninger stagnere og job forsvinde til andre
lande,” lyder Henrik Francks vurdering.

Europa klemt inde mellem USA og Kina

Som en lus mellem de to negle finder man EU, der samlet
har en økonomisk størrelse lidt under USA’s og endnu
noget over Kinas, men der er også tale om 28 lande i alt
og 27 med Storbritanniens farvel til EU. Vækstraterne i
Europa er samtidig lavere end i både USA og Kina, så på
den måde mister EU hele tiden økonomisk tyngde.
”Den økonomiske styrke er med til at definere, hvor
stor EU’s betydning er over for USA og Kina. Derfor er
det ikke ligegyldigt, om vi i Europa kan få skubbet mere
gang i væksten,” mener Henrik Franck, der konstaterer,
at spørgsmålet om, hvem der skal være verdens ledende
supermagt ikke forsvinder lige med det samme:
”Det kommer til at være i fokus det næste årti. Hvis
vækstraterne fortsætter som hidtil, kan vi forvente, at
Kina overhaler USA i sidste halvdel af 2020’erne. Det vil
være et hårdt slag i mod den amerikanske selvforståelse,
men omvendt er der ingen grund til helt at afskrive
verdens næststørste økonomi. Ligesom vi jo heller ikke
gør med Kina i dag. Europas og EU’s betydning vil nok
også blive mindsket en smule, men mister jo ikke lige
pludselig hele sin betydning.”
1. KVARTAL 2019 – FORMUE // 27

RÅDGIVNING

SÅDAN GØR DU...
HVIS 10 MILLIONER DUMPER
NED I DIN FAVN
Fra 0 til 10 millioner kroner stort set på en formiddag. Det har været situationen for et par af
Formueplejes nye kunder. Men hvad skal man stille op, hvis man pludseligt får adgang til en
stor sum penge? Det er et spørgsmål, som mange drømmer om at skulle svare på, og som
rent faktisk bliver aktuelt for nogle dygtige eller heldige mennesker. Svaret er ikke helt ligetil.

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

Har du vundet 10 millioner i Lotto? Eller arvet dem, solgt
en virksomhed eller var du bare blandt de første guld
gravere, der spekulerede i kryptovaluta, inden kurserne
faldt til jorden med et brag? Uanset hvordan du er
kommet frem til de lyksalige omstændigheder, så er det
også en udfordring at træffe de rigtige beslutninger, hvis
man pludselig står med 10 millioner kroner i frie midler
i favnen.
Formuepleje har et par helt aktuelle eksempler på
personer, der pludselig er blevet beriget på den måde.
Den ene Lotto-millionær, og den anden blev rig på at
investere i et aktiv, der steg med raketfart, og hvad stiller
man så egentlig op i sådan en situation? Andre kunne jo
”risikere” at komme ud for noget lignende, som kunde
direktør Helle Snedker formulerer det:
”Hele mit spørgebatteri går i gang, når jeg får sådan
en henvendelse: Hvornår skal du bruge pengene? Har du
investeret før, og hvis ja, hvor følsom er du så over for
udsving? Hvordan er din familie- og boligsituation – og
overvejer du at flytte inden for en nær fremtid? Skal
gevinsten forsøde din tilværelse lige nu eller over en
årrække? Har du fast arbejde? Hvordan ser din pensions
ordning ud? Alle disse spørgsmål skal besvares, og når de
er blevet det, kan man dykke dybere ned i, hvad der er
det rigtige for den heldige person, der får fløjet 10 milli
oner ind i favnen.”
Så lad os dykke lidt ned i det tænkte eksempel med, at
du i morgen står med 10 millioner kroner og skal finde
ud af, hvordan man placerer pengene rigtigt.
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Pension, selskab eller behold de frie midler?

Skal man indsætte det hele på sin pension, eller skal der
oprettes et selskab at skyde pengene ind i? Skal alle lån
betales ud, eller skal pengene beholdes som frie midler?
Mulighederne er mange, men det er svarene også. Hoved
årsagen til det er, at de forskellige løsninger har nogle
meget forskellige beskatningsprocenter på afkastet.
”Først og fremmest gælder det om at tænke sig godt
om. Det er faktisk et komplekst spørgsmål, som skal ses i
forhold til personens øvrige økonomiske forhold, der er
gældende i den konkrete situation. Står man med 10
millioner i frie midler, kan man overveje, om de er bedre
placeret i et andet skattemiljø, men det er jo ikke sikkert
og beror på den konkrete situation,” forklarer Anders
Bjørnager, senior formuerådgiver i Formuepleje.
Han peger på, at et af de første spørgsmål, der skal
besvares, er, hvornår man skal bruge pengene:
”Grundlæggende gælder det, at jo længere du ikke skal
bruge dine penge, jo bedre kan du tilrettelægge det. Det
gælder også, hvis næste generation skal ind over, og det
er et spørgsmål om arveplanlægning.”

Frie midler beskattes hårdest

Rent konkret er der stor forskel på beskatningen af
afkastet af frie midler, af pensionsordninger, og hvis man
etablerer et selskab. Hver især har de nogle fordele og
ulemper, som man bør overveje i den heldige situation,
at man er kommet til en anseelig sum penge som for
eksempel 10 millioner kroner.

>>
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EJENDOM
•Bolig/sommerhus:
Skattefri

10

PENSION/LIVRENTE
• 15,3% PAL-skat
• Lagerbeskatning
PAL: Pensionsafkastbeskatningsloven

MILLIONER
SELSKAB
• 22% acontoskat
• Lagerbeskatning

”I frie midler har man den hårdeste beskatning af
afkastet; marginalskatten er 42 procent, uanset om det
er kapital- eller aktieindkomst. Så er der derudover
nogle forhold, hvor beskatningen kommer ned omkring
25,5-27 procent, hvis man for eksempel har aktieind
komst under et vist beløb eller har negativ kapitalind
komst og derfor kan opnå et fradrag. Din skattebetaling
kommer altså til at ligge et sted mellem 25,5 og 42 pro
cent, hvis du investerer pengene i frie midler,” forklarer
Anders Bjørnager.
Igen er der dog forskel på, om man er en nybagt Lottomillionær på 52 år med fast månedlig hyre over topskat
tegrænsen, eller om man er en gut på 25 år, der har fået
10 millioner i hånden, men i øvrigt ikke har noget job.
Der kan være optimeringsmuligheder ved at vælge aktieeller kapitalindkomst eller en kombination af disse med
henblik på udnyttelse af de forskellige skattesatser. Valg
af investeringsprodukter med lager- eller realisations
beskatning er en del af skatteoptimeringen.

Pensionsordninger er restriktive

Har man de langsigtede briller på, er der ingen vej uden
om at kigge på pensionsindbetaling, hvis man pludselig
står med 10 millioner kroner. Udfordringen er, at der er
visse restriktioner på pensionsindbetalinger. Aldersop
sparingen kan man eksempelvis maksimalt indbetale
5100 kroner1) årligt på, og ratepension er begrænset til
54.700 kroner (2018).

”Når der er tale om store beløb, vil man typisk kigge på
en livrente, hvor du må skyde det beløb ind, der passer
dig,” forklarer Anders Bjørnager.
Skyder man 5 millioner ind som engangsindskud på
en livrente, giver det et fradrag på 500.000 kroner i den
personlige indkomst hvert år over de næste 10 år. Her er
det afgørende parameter for størrelsen af indskuddet,
om man kan udnytte fradraget i sin topskat og dermed
opnå en fradragsværdi på 52 procent2) .
”Den store fordelagtighed i forhold til frie midler er
beskatningen af afkastet, som ligger på 15,3 procent,
altså halvdelen eller en tredjedel af beskatningen i frie
midler. Livrenten er lidt mere restriktiv end en rate
pension, og i virkeligheden er det mere en forsikrings
ordning end en pensionsordning. Nogle kritiserer den
for, at pengene er væk, hvis man dør. Det er rigtigt, men
det gælder først under udbetalingsperioden. Der er
typisk opsparingssikring indtil da, og ønsker man at
sikre sine arvinger under udbetalingsbetalingsperioden,
kan der tilkøbes en garanti,” siger Anders Bjørnager.

Selskabsløsningen

Den tredje oplagte mulighed, hvis man kommer til en
stor sum penge relativt hurtigt og uventet, er at etablere
et selskab og placere pengene der. Men i modsætning
til før 2010, hvor man overgik til lagerbeskatning, kan
man ikke længere udskyde skat som førhen, og det gør
selskabsmodellen mindre attraktiv.

1) Er der mindre end fem år til folkepensionsalderen kan der indsættes 46.000 kr. (2018)
2) Med det ekstra pensionsfradrag på op til 70.000 kr. er fradragsværdien op til ca. 60 procent ved topskat.
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FRIE MIDLER
• Aktieindkomst:
27-42%
• Kapitalindkomst
25,5%-42%
• Realisations-/
lagerbeskatning

HAR MAN DE LANGSIGTEDE BRILLER PÅ,
ER DER INGEN VEJ UDEN OM AT KIGGE PÅ
PENSIONSINDBETALING, HVIS MAN PLUDSELIG
STÅR MED 10 MILLIONER KRONER.
Anders Bjørnager

Senior formuerådgiver, partner

”Skyder man 10 millioner kroner i et selskab og får et
afkast på 1 million kroner, vil der være en acontobeskat
ning på 22 procent i selskabet – altså 220.000 kroner.
Det er billigt, men vil du så have pengene ud til dig selv,
er der en marginalskat på 42 procent af udbyttet. Så først
skal du betale 22 procent af en million og så 42 procent
af de resterende 780.000 kroner. Det giver en marginal
skat på 54,8 procent og altså en del mere end de 42
procent, man slipper med på afkastet af frie midler.
Derfor vil det overordnet ikke være tilrådeligt at oprette
et selskab,” siger Anders Bjørnager.
Men har man en lang nok tidshorisont og forventer et
højt afkast og i øvrigt holder pengene inde i selskabet,
kan man godt overveje det, fordi man kan tjene på den
udskudte skat.
Fordelen ved at etablere et selskab er, at man får en
ensartet lagerbeskatning fra år til år, hvor man ved afkastet
i frie midler har en asymmetrisk beskatning ved lager
beskattede produkter som for eksempel Formueplejes
kapitalforeninger:
Har man haft et afkast på 1 million kroner, skal der
betales op til 42 procent i skat – 420.000 kroner – men
har man året efter et tilsvarende tab, er der i værste fald
et fradrag på 25,5 procent – 255.000 kroner.
”Brutto er din investering så gået i nul, men efter
skat har du lidt et tab på 165.000 kroner. Det er også
en forskel, der er værd at tage med i overvejelserne,”
oplyser Anders Bjørnager.

På ét parameter er selskabsmodellen dog at foretrække:
”Der hvor selskabet virkelig kommer til sin ret er, hvis
man investerer sine penge i unoterede aktier. Her er
gevinsten skattefri, uanset om man ejer over eller under
10 procent. Der skal først betales skat, når der udloddes
udbytte fra selskabet.”

Konklusionen

Så er de mest tænkelige scenarier endevendt, hvis man
altså ikke er typen, der går på kasino og sætter det hele
på rød. Hvad ville Anders Bjørnager selv gøre?
”Mit råd vil være frie midler og indskud på pension
i det omfang, det er muligt, og under hensyntagen til fra
drag i topskatten og eventuelle fremtidige modregninger.
Jeg ville også overveje køb af ejendom med mulighed for
skattefri gevinster i frie midler, forældrekøb og omvendt
forældrekøb som muligheder over for børn og forældre.”
Han påpeger, at der kan være fordele ved at vælge at
oprette et selskab, men så skal man have gjort nogle for
udsætninger om tidshorisonten, investeringsobjekterne
og afkastpotentialet, før det er fordelagtigt.
Anders Bjørnager understreger desuden, at Formue
pleje kun kan være sparringspartner eller idegenerator,
men ikke er direkte skatterådgiver.
Vi kender skattereglerne og kan opremse nogle af
mulighederne, men når det gælder formalia og den
konkrete implementering, skal man forbi sin advokat
eller revisor.
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Modent opsving med fokus
på selskabernes indtjening
Aktiekursstigningerne satte i 2017 en række rekorder, og selvom udviklingen ved første øjekast
så ud til at fortsætte, blev 2018 et år med mere markedsuro. Trods det bidrog Formueplejes
aktieportefølje til det stærke afkast i de blandede foreninger, og selvom investor bør forberede sig
på, at kursudsving også bliver en del af hverdagen i 2019, ser vi stadig et positivt aktieår forude.
AF OTTO FRIEDRICHSEN, AKTIECHEF, FORMUEPLEJE // OTTO.FRIEDRICHSEN@FORMUEPLEJE.DK

Starten på 2018 var på mange måder en fortsættelse af
aktieudviklingen i 2017, og årets første måneder bød på
stærke afkast og nye kursrekorder for blandt andet det
amerikanske aktieindeks. Udviklingen stoppede dog brat
en mandag aften i starten af februar, hvor amerikanske
aktier pludselig faldt med mere end 4 procent. Forkla
ringerne blandt de øvrige markedsdeltagere var mange,
men generelt var der bred enighed om, at det var det til
tagende lønstigningspres, der udfordrede aktiemarkedet.
Forklaringen gav da også umiddelbart god mening,
men den var for simpel. Dykkede man dybere ned i tal
lene, kom et andet billede til syne. Her viste det sig nem
lig, at det i langt højere grad var en lang række finansielle
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væddemål på, at der også fremover kun ville være ganske
små kursudsving i aktiemarkedet, som var årsagen til de
kraftige kursfald. Væddemålene havde i 2017 givet et
afkast på op imod 200 procent, men begyndende kursud
sving – antændt af blandt andet løninflationen – betød, at
disse meget spekulative positioner måtte tvangslukke,
hvilket igen øgede usikkerheden og medførte yderligere
kursfald i aktiemarkedet.
Da der ikke lå dybere fundamentale ændringer bag
kursfaldene i februar, rettede aktiemarkederne sig igen i
løbet af foråret.

Modent opsving – større sårbarhed i aktiemarkedet

Vækstbekymringer, handelskonflikt, Brexit-forhandlin
ger, italiensk politik og den amerikanske renteudvikling
har gentagne gange i 2018 vist, at markedsdynamik
kerne på aktiemarkedet begynder at ændre sig i forhold
til det, der længe har været opfattet som normalen. Det
er vigtigt at understrege, at det ikke er normalt at have
konstant stigende aktiemarkeder med et fåtal af mar
kedskorrektioner og perioder med nervøsitet. I takt med
at der bliver færre kilder til aktieafkast, stiger sårbar
heden også over for potentielle forstyrrelser, hvilket gør
det nødvendigt at justere forventningerne til det fremti
dige afkast. Dette skal også ses i lyset af, at der i dag –
specielt for den amerikanske investor – i højere grad
findes et reelt alternativ til aktieinvestering (herunder
kontant placering samt statsobligationer). Et alternativ,
som ikke har eksisteret i en årrække.
På dette stadie i den økonomiske cyklus er indtjenin
gen som nævnt den altafgørende faktor i jagten på aktie
afkast. Aktiemarkedet kan i perioder trækkes af stigende
forventninger og mangel på investeringsalternativer,
men ultimativt skal udviklingen understøttes af indtje
ning. Derfor er det afgørende, at investor agerer aktivt
og forholder sig til kvaliteten af de enkelte selskaber
og til prissætningen – specielt i et miljø, hvor man som
investor igen skal begynde at indstille sig på nervøsitet
og hyppigere korrektioner.

Selskabernes indtjening er altafgørende for aktieafkastet

I det nuværende bullmarked (sammenhængende periode
uden aktiekursfald på mere end 20 procent fra toppen),
som startede i marts 2009, kommer over 80 procent af
afkastet fra fremgang i selskabernes indtjening. Den

resterende del kan tilskrives en højere værdiansættelse.
Tendensen har været den samme i 2018, hvor udvik
lingen i både store globale aktier og mindre regionale
aktier både har været dikteret af, hvad der kunne leveres
rent indtjeningsmæssigt, men i lige så høj grad også hvad
det enkelte selskab kunne forvente af fremtiden.
I løbet af de seneste måneder er vi begyndt at se en
manglende indfrielse af specielt omsætningsforventning
erne inden for områder af aktiemarkedet. Kombinerer
man dette med tiltagende omkostningspres og en høj
værdiansættelse, har man rent afkastmæssigt en meget
dårlig cocktail. Se blot, hvordan betydelige aktiekursfald
har præget de danske aktier gennem 2018 og senest de
amerikanske FAANG-aktier (Facebook, Apple, Amazon,
Netflix og Google) gennem oktober og november. Denne
omsætnings- og indtjeningsafhængighed i forhold til at
skabe aktieafkast vil i 2019 fortsat være dominerende og
med stor sandsynlighed i endnu højere grad end tidligere.
Det skyldes, at de dominerende økonomier befinder
sig i den såkaldte sencykliske eller modne konjunk
turfase. Det vil sige en periode, hvor væksten egentlig er
ganske robust, og hvor centralbankernes opgave derfor i
højere grad er at forhindre overophedning frem for at
sætte yderligere gang i væksten.
Dette vil i tiltagende grad sætte fokus på det enkelte
selskabs kvalitetsparametre, herunder den aktuelle ind
tjening, omfanget og udfordringerne i forhold til den
fremtidige indtjeningsvækst. Sidst, men ikke mindst, vil
det øge investorernes fokus på selskabets balancesam
mensætning (forhold mellem gæld og egenkapital), og
hvorvidt de højere renter og refinansiering af gælden
vil blive en udfordring – specielt i tilfælde af en lavere
indtjening.

>>
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Væsentlige risici i 2019

Netop fordi den finans- og pengepolitiske medvind i
2019 bliver mindre, vil risikofaktorerne automatisk
fylde mere i forhold til tidligere.
Blandt de overordnede risikofaktorer er den globale
handelsproblematik, udviklingen i de globale penge
politiske renter samt de EU-centrerede forhold for
Italien og Storbritannien. Alle fire forhold, der i væsent
lig grad kan ændre investorernes opfattelse af risiko og
have relativt store konsekvenser for den globale vækst.
Jagten på afkast i en verden, der i tiltagende grad er
afhængig af færre makroøkonomiske og selskabsspeci
fikke forhold, vil i perioder skabe øget nervøsitet og
aktiekorrektioner, ganske som det har været normalen
tidligere. En del af disse perioder vil kunne udløses af
mere tekniske forhold såsom algoritmehandler og
afvikling af finansielle derivateksponeringer (som vi for
eksempel så det i februar sidste år), men også af ændrin
ger i markedets forventninger omkring det fremtidige
niveau og udvikling i pengepolitiske styringsrenter.
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Kilde: Formuepleje og Bloomberg

2018 INDFRIEDE PÅ DE FLESTE OMRÅDER FORVENTNINGERNE
Da vi stod på tærsklen til 2018, var Formueplejes for
ventning til det nye år klar: Det driftsmæssige opsving
ville fortsætte, og den økonomiske vækst ville drive en
efterspørgsel, som ville sætte skub i omsætningsvæksten
og i sidste ende indtjeningsvæksten i virksomhederne.
Denne forventning er blevet indfriet. Fremgangen i
både omsætning og indtjening specielt blandt de ameri
kanske selskaber var ganske markant og blev yderligere
understøttet af amerikanske lempelser i både person- og
selskabsbeskatningen. Selv når der korrigeres for disse
finanspolitiske lempelser, har der dog været tale om
robust driftsfremgang set i et historisk perspektiv.
Derudover forudsagde vi, at de højere amerikanske
renter og økonomiernes modne karakter ville reducere
investorernes villighed til også at prisfastsætte aktier
dyrere i 2018. Ser vi tilbage på udviklingen i 2018, er det
globale aktiemarked blevet cirka 12 procent billigere
siden afslutningen af 2017. Dette skyldes i høj grad til
tagende bekymring omkring selskabernes evne til at
skabe indtjening i fremtiden, specielt i lyset af historisk
høje overskudsgrader. Også kombinationen af den lavere
økonomiske vækst, stigende lønomkostninger, stigende
råvarepriser og højere amerikanske renter har været
blandt hovedårsagerne til, at investorerne nu har
forholdt sig kritisk til de rekordhøje overskudsgrader
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og generelt sendt værdiansættelsen på aktier ned. Især
teknologiselskaberne har mod udgangen af året været
blandt de hårdest ramte.
Endelig har også politiske risici som for eksempel
handelskonflikten mellem USA og flere af landets pri
mære samhandelspartnere reduceret investorernes
appetit på risiko og derigennem også niveauet for aktier
nes værdiansættelse – en udvikling, som i Europa er
blevet forstærket af usikkerheden omkring det italienske
statsbudget og forløbet omkring Brexit. På grund af de
seneste års højere værdiansættelse, større afhængighed af
indtjening og et begyndende alternativ til aktieinvestering
(i form af højere amerikanske renter) havde vi i 2018 en
forventning om, at aktieafkastet ville ligge i et niveau op
til 10 procent.
Over året har det globale aktieafkast handlet i spændet
mellem -5 til 8 procent, men sluttede året med et afkast
på -0,5 procent målt i DKK og -6,5 procent målt i USD
(pr. redaktionens afslutning den 12. december 2018).
Formueplejes aktieporteføljer LimiTTellus og Globale
Aktier har med et betydeligt fokus på kvalitetsselskaber
og en aktiv tilgang til porteføljesammensætningen for
mået at lave et afkast på henholdsvis 2,7 og 3,9 procent.
Det svarer til et merafkast på henholdsvis 2,6 og 3,8 pro
cent og forhold til det globale aktiemarked.

EU G ITALIEN?
EU, ITAO
LIEN OG BREXIT

Forventninger til 2019

HANDELSRETORIKKEN?
HANDELSKONFLIKT
BREXIT?
ITIK
VÆKST OG PENGEPOL

Effekterne af den amerikanske skattereform vil i 2019
gradvist udfases og efterlade investorerne med et
niveauskifte i indtjeningen. Det afgørende er, at udfas
ningen i højere grad skyldes ekstraordinære skattemæs
sige forhold i 2018 frem for en decideret driftsmæssig
opbremsning i indtjeningsvæksten for 2019.
Den globale økonomiske vækst vil i 2019 blive lavere,
men på nuværende tidspunkt tillægger vi fortsat en egent
lig amerikansk recession relativt lav sandsynlighed. Struk
turelle forskelle, politiske usikkerheder samt en gradvist
strammere pengepolitik er blandt de væsentligste kilder
til de kursudsving, som 2019 vil byde på, og som i et histo
risk perspektiv i højere grad vil matche normalen.
Afkastmæssigt forventer vi et 2019, der i høj grad vil
være afhængigt af, hvad den enkelte virksomhed kan
levere i indtjening og således i vid udstrækning en fort
sættelse af hovedscenariet for 2018 – nemlig en indtje
ning genereret af omsætningsfremgang. Niveauet vil
være lavere end i 2018, netop fordi en række finanspoli
tiske stimuli gradvist udfases, samtidig med at den fort
satte risikonormalisering vil øge graden af kursudsving.
Skulle vi se en afvikling af de primære risikoparametre
som Italien, Brexit og handelskonflikt, vil der være
mulighed for, at investorerne priser aktierne dyrere end
her ved udgangen af november 2018, og det vil således
være understøttende for aktieafkastet på den mellem
lange horisont. Niveaumæssigt forventes et aktieafkast i
niveauet omkring 5 procent i 2019.
Alternativerne til hovedscenariet vil i høj grad være
defineret af den globale vækststi og implikationerne
af denne relativt til investorernes opfattelse af risiko
og centralbankernes opstramningspolitik. Et positivt

scenarie, hvor den globale vækst vinder fart, vil under
støtte risikoappetitten blandt aktieinvestorer, og virk
somhedernes indtjeningsmæssige driftsprofil forbedres
yderligere. Afkastpotentialet i dette scenarie vil ligge
over hovedscenariet, men når det er sagt, vil det være
begrænset til en højere indtjeningsvækst, idet central
bankerne vil reagere på tiltagende ressourceknaphed
og stigende inflation.
I et negativt scenarie vil væksten bremse op, og aktie
markedets afhængighed af indtjening vil gøre afkast
potentialet meget sårbart og ligge under afkastpoten
tialet i hovedscenariet. Investeringsalternativer til
aktiemarkedet i form af blandt andet obligationer vil i
dette scenarie blive prioriteret over aktieinvesteringer.
Gældende for alle tre scenarier er, at Formueplejes
aktieportefølje består af mellem 50 og 70 kvalitetssel
skaber med stærke forretningsmodeller og et robust kapi
talgrundlag, der over tid har genereret betydelige mer
afkast i forhold til markedet som helhed. Dette er rygraden
i Formueplejes aktieportefølje. Derudover er der en
løbende stillingtagen og mulighed for at ændre aktieande
len, således, at risikoeksponering altid afstemmes de
løbende afkastforventninger – ganske som i 2018.
Aktuelt ligger Formueplejes aktieportefølje med en
fuld udnyttelse af aktieandelen og en aktieeksponering
på 130 procent. De kraftige kursfald i oktober blev
benyttet til at øge eksponeringen mod specielt det euro
pæiske aktiemarked.
Ovenstående artikel er udarbejdet med deadline den 12. december
2018, hvilket gør, at den efterfølgende udvikling kan have ændret på
den beskrevne allokering.
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AFKAST

Årets sidste kvartal blev
en rutsjetur af de store
De finansielle markeder blev ramt af en efterårsstorm i oktober og november, som har påvirket
afkastene negativt i årets sidste kvartal. Den gode nyhed for Formueplejes investorer er, at
Formueplejes investeringsløsninger i den grad har vist sit værd i det svære marked og leveret
positive afkast, der slår både marked og konkurrenter.

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

• Oktober og november bød på årets værste markedsuro
– og endnu værre end da markederne faldt i februar.
Frygten for en eskalerende handelskrig og flere rente
stigninger fra Feds side skabte usikkerhed i markedet,
som solgte ud og hjemtog kursgevinster. Formuepleje
brugte dog anledningen til at købe aktier for 1,5 milli
arder kroner i to omgange ud fra en betragtning om, at
kursudsvingene ikke var begrundet i konkrete nøgletal
eller sikre recessionstegn.
• Midtvejsvalget i USA delte Kongressen over i to, så
Demokraterne nu har flertal i Repræsentanternes Hus,
mens Republikanerne bevarede flertallet i Senatet.
På de finansielle markeder var midtvejsvalget dog ikke
en begivenhed, der gav nogen kursudsving trods det,
at det fandt sted i en skrøbelig periode.

• I slutningen af november faldt der igen mere ro over
gemytterne, og markederne rettede sig pænt op. Særligt
pænt blev der taget imod nyheden om, at USA og Kina
ved G20-topmødet i Buenos Aires havde indgået 90
dages våbenhvile i handelskrigen mellem to parter, der
er verdens to største økonomier. Nyheden blev dog
hurtigt afløst af tvivl om, hvor enige de to parter egent
lig var om våbenhvilen, og det skabte nye kursfald.

• De amerikanske aktieindeks, der i årets tre første kvarta
ler ellers viste særdeles flotte afkast på tocifrede procen
ter, faldt i løbet af 4. kvartal kraftigt tilbage og fjernede en
stor del af årets afkast. Verdensaktieindekset MSCI lå 13.
december trykket i bund med målt i danske kroner med
cirka et nulafkast (-0,5 procent) for hele året.
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• Formueplejes investeringsløsninger har dog over
en bred front leveret positive afkast til investorerne
i modsætning til verdensaktieindekset. Selv om de
absolutte afkast gerne måtte være bedre, har den
relative performance i forhold til benchmark og
konkurrenter været i særklasse.

• Penta, der er Formueplejes højrisikoinvestering, lå
13. december således med et afkast på 4 procent –
eller mere end 4,5 procentpoint bedre end verdens
aktieindeksets negative afkast på 0,5 procent. 4. kvar
tal bød store negative udsving, som resulterede i et fald
på 5,5 procent for Penta - det var dog 2 procentpoint
bedre end MSCI, der havde negativt afkast på 7,5 pro
cent i oktober, november og til og med 12. december.
• Epikur, der er en investering med en middel-til-høj
risikoprofil, havde i samme periode et afkast på
3,4 procent, hvor det sammenlignelige risikoindeks
lå i rødt med -0,4 procent.

• Samme billede går igen i Safe, der er en middel risikoinvestering. Her var afkastet 1,7 procent – i modsæt
ning til -0,6 procent i et middelrisikoindeks.
• Også i Pareto, der er en investering med en lav-tilmiddel risikoprofil, lå afkastet på 1 procent mod
-0,4 procent til et sammenligneligt indeks.

• I lavrisikoinvestering Optimum var det positive afkast
0,2 procent – eller 0,7 procentpoint bedre end en inve
stering i et lavrisikoindeks, der altså lå i negativt terræn.

Midtvejsvalget i USA delte
Kongressen over i to, så
Demokraterne nu har flertal i
Repræsentanternes Hus, mens
Republikanerne bevarede
flertallet i Senatet.

• Formueplejes aktieinvesteringsfonde har ligeledes
klaret sig over benchmark. LimiTTellus og Globale
Aktier lå således begge minimum 3,2 procentpoint
foran verdensaktieindekset ved redaktionens afslut
ning. 2,7 procent i LimiTTellus og 3,9 procent i Globale
Aktier var langt bedre end MSCI’s -0,5 procent.

• Fokus, der er en moderat gearet portefølje af realkredit
obligationer, havde pr. 13. december leveret 1,6 procent,
hvilket skal sættes i relief til de tab, der har været i
mange aktiemarkeder.
• På virksomhedsobligationsfronten var 4. kvartal
ligesom resten af 2018 ganske svær og bød igen på
negative afkast. Global High Yield ligger med et
negativt afkast på 5,6 procent, og på EM Virksomheds
obligationer er det -4,1 procent.

• Pengepolitikken i USA kommer også til at spille en cen
tral rolle. Når disse linjer læses, har USA’s centralbank
Federal Reserve formentlig hævet renten i december –
for fjerde gang i 2018. Men på grund af markedsuroen
i oktober og november blev der skabt usikkerhed om
den ellers stensikre renteforhøjelse. Spændingen i 2019
kommer til at dreje sig om, hvorvidt centralbankchef
Jerome Powell vil forhøje renterne som planlagt eller
måske holde lidt igen i frygt for at kvæle opsvinget.

• Formuepleje har dog samlet stadig positive forventnin
ger til, at det er attraktivt at investere. Italien, briternes
farvel til EU, handelskrig, eventuel vækstafmatning og
mulige renteforhøjelser er dog alle risikofaktorer, man
bør have i baghovedet. Det kan medføre negative syn
på aktiemarkederne.

Opgjort 13. december 2018

• For 2019’s vedkommende venter der et særdeles
spændende år. Rivaliseringen mellem USA og Kina vil
fortsætte, og usikkerheden om en eskalerende handels
krig vil bestå og gøre markederne usikre.
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AKTIEPORTRÆT

SENIORSAMFUND
SIKRER SECOM SUCCES
Thomas Skovbjerg

Senior Research Analyst
AllianceBernstein

Et samfund med et støt stigende antal seniorer kombineret med en faldende
arbejdsstyrke har banet vejen for den japanske virksomhed Secoms dominerende
markedsposition inden for alarm- og sikkerhedssystemer. Evnen til at ekspandere
til andre forretningsområder samt udnytte den demografiske udvikling har sikret
Secom en solid plads i Formueplejes globale aktieportefølje.
AF CHARLOTTE ALLUM, COMMUNICATION OFFICER, FORMUEPLEJE // CHARLOTTE.ALLUM@FORMUEPLEJE.DK

Skal man tjene på det grå guld, er det en god ide at
have sit hovedmarked i landet med verdens ældste
befolkning. I Japan, hvor mere end hver fjerde er
over 65, forlader folk arbejdsmarkedet tidligere og
er pensionister i længere tid. Der er mangel på
plejehjem og ressourcer til at passe det stigende
antal enlige ældre, som i stor stil efterspørger
sikkerhedssystemer og hjemmepleje.
”Secom har størstedelen af deres omsætning
inden for alarm- og sikkerhedssystemer, men
også nye områder som medical care og nursing er
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vigtige. Med en stigende gruppe af enlige ældre,
som sidder alene tilbage i hjemmet og efterspør
ger sikkerhed og tryghed, har det været naturligt
for Secom at udvide deres palette af ydelser til
også at inkludere alarmknap i hjemmet, medicine
ring udført af lægefagligt personale, armbånd
hvormed man kan tilkalde hjælp, hvis man falder i
hjemmet samt plejehjem drevet i fællesskab med
andre,” siger senioranalytiker Thomas Skovbjerg
fra AllianceBernstein, som udvælger aktierne i
Formueplejes globale aktieporteføljer.

FAKTA OM SECOM

Secom blev grundlagt i 1962 som den første sikkerhedsvirksomhed
i Japan. I 1981 lancerede Secom Japans første alarmsystem til privat
brug og etablerede sig hermed på det private marked. Secom udvikler
selv sit sikkerhedsudstyr på egne fabrikker for at beskytte de funktioner
og teknologier, som de har udviklet.

Secom giver fred i sindet

Mere end hver anden person i det japanske samfund, der
har en alarm siddende derhjemme, er kunde hos sikker
hedsvirksomheden Secom. Udover at være den største
inden for alarmer til private med 1,2 millioner kunder
har virksomheden også over 1 million virksomheder
på kundelisten.
”Antallet af kunder, især private, stiger over 5 procent
om året, og det er meget i et land, hvor væksten ellers er
begrænset. Det skyldes, at Secom gennem årene har
været i stand til at udnytte deres markedsposition inden
for alarm og overvågning til at udvide deres service
ydelser, så de i dag også tilbyder en lang række komple
mentære af slagsen som for eksempel vagtservice, pen
getransport, hosting af data, men også pleje i hjemmet
samt plejehjem. Løsninger, der så at sige kan give fred i
sindet hos såvel private som virksomheder, der står over
for udfordringen med manglende arbejdskraft, men også
for den store gruppe af enlige ældre i befolkningen,”
fortsætter senioranalytiker Thomas Skovbjerg.
Det japanske marked for installation og monitorering
af alarmer havde en værdi på 600 milliarder yen (35 mia.
danske kroner) i 2017, og Secom har med en markeds
andel på 55 procent en solid bid af det marked.

Ud over landets grænser

Internationalt har Secom aktiviteter i 19 lande, primært
i Asien, hvor de nu er førende på markederne i Korea,
Taiwan og Thailand. Her har Secom haft succes med at
tage markedsandele ved hjælp af en partnerstrategi.
”I Korea har Secom taget sin knowhow fra det japanske
marked, indgået partnerskab med en stor spiller som
Samsung og sammen dannet S-1, som har en domine
rende position inden for alarm- og sikkerhedssystemer.
Selvom nogle måske vil genkende Secoms alarmsystemer
fra mange rækkehuse i London, hvor Secom sidder på
15 procent af markedet, så er det primære fokus de asia
tiske markeder, da den stigende urbanisering i Stillehavs
området vil sikre fortsat vækst,” siger Thomas Skovbjerg.

Nedadgående arbejdsstyrke udfordrer også Secom

Arbejdsløsheden er med sine 1-2 procent i Japan nær
mest ikke-eksisterende. Mange virksomheder har svært
ved at rekruttere, og derfor outsourcer virksomheder
visse opgaver som reception og sikkerhedsansvar.
Det er opgaver, som Secom har formået at sætte sig på.
”Secom står over for en ikke uvæsentlig udfordring i
forhold til at rekruttere nok til, at de også fortsat kan
vokse. Med godt 43.000 ansatte i Japan er det en forret
ning, der kræver relativt meget arbejdskraft. Men her
kan Secom i kraft af, at de dækker Japan bedre end
andre, udnytte, at der i visse regioner ikke er samme
mangel på arbejdskraft som i de større byer. Så med
deres tilstedeværelse og dækning i randområder har de
en større fleksibilitet,” slutter Thomas Skovbjerg.
Denne fleksibilitet får de brug for, for i 2020, når
Tokyo skal være vært for OL, vil Secom sammen med den
næststørste japanske sikkerhedsvirksomhed Sohgo stå
med ansvaret for sikkerheden.

UDVIKLINGEN I STØRRELSEN PÅ
ARBEJDSSTYRKEN I JAPAN
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Kilde: FRED Economic Data, 13-11-2018

Aktieportrættet er hverken en investeringsanalyse eller en handelsanbefaling om køb eller salg af aktien og/eller
investeringsløsninger udbudt af Formuepleje.
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AKTIEPOSTER

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

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, otte cana
diske provinser samt Puerto Rico. SCI blev dannet i 1962
og omsatte i 2017 for næsten 3,1 milliarder dollar med
over 23.000 ansatte.

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 milliarder dollar med omkring 277.000 ansatte
på verdensplan.

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 for-profit
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.

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

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 til stede 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 såsom
til køleskabe i supermarkeder, energiproduktion og
donkrafte. Virksomheden ligger i en forstad til Chicago i
staten Illinois, men flyttede i 2010 sit hovedsæde til New
York. Dover Corporation omsatte i 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 IT-firma med
hovedsæde tæt ved Seattle i USA.
Firmaet blev grundlagt af Bill Gates og Paul Allen tilbage
i 1975. Microsoft udvikler og producerer computersoft
ware, såsom styresystemet Microsoft og Office-pakken,
samt forbrugerelektronik såsom spillekonsollen Xbox
og tablets kaldet Microsoft Surface. Virksomheden er
verdens største softwareproducent målt på omsætning
og er et af verdens mest værdifulde selskaber. I 2017
havde Microsoft 124.000 ansatte og en omsætning på 90
milliarder dollar.

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

Oversigt over samtlige Formueplejes investerings- og kapitalforeninger, opgjort pr. 12. december 2018.
KLASSISKE FORMUEPLEJEFORENINGER
Formuepleje
Optimum
Afkastmål, 5 år
Risiko for maksimalt kurstab, 3 år*
Investeringsunivers og strategi

Formuepleje
Pareto

Formuepleje
Epikur

Formuepleje
Penta

Formuepleje
Fokus

25%

45%

60%

70%

90%

En langtløbende
obligation

-4,5%

-7,5%

-10%

-12,5%

-15%

-

Lavrisikoportefølje

Typisk gearing

Formuepleje
Safe

Lavrisikoportefølje med anvendelse af tangentporteføljeteori

Rentearbitrage

0

1

2

3

4

4

47%

51%

62%

70%

70%

100%

Eksponeringer i % af balance
Obligationer og kontanter

0%

4%

3%

3%

3%

0%

Virksomhedsobligationer

Markedsneutrale stategier

20%

10%

5%

0%

0%

0%

Globale aktier, bruttoeksponering

32%

35%

30%

27%

27%

0%

49

100

181

278

334

479

Markedseksponering i %
Obligationer og kontanter

0

7

8

11

12

0

Virksomhedsobligationer

Markedsneutrale stategier

21

19

15

0

0

0

Globale aktier, nettoeksponering

34

69

88

108

129

0

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Omkostninger
Resultathonorar, når over HWM**
Løbende omkostn. af formuen***

0,77%

1,62%

1,96%

2,20%

2,42%

1,71%

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 12. december 2018

122,1

134,0

154,6

180,8

199,1

126,3

High Water Mark

125,0

139,7

162,6

191,1

212,6

126,3

Emission/indløsningsats

ØVRIGE FORMUEPLEJEFORENINGER
Indre
værdi

Udbytte
regnskabsåret
2017

Emision/
indløsningssats
i%

Løbende
omkostninger
i % p.a.***

Forbrugsaktier

119,4

1,80 kr.

0,30/0,30

1,63

Globale Aktier

131,3

16,60 kr.

0,30/0,30

1,63

Investeringsunivers og strategi
Globale aktier inden for stabilt og cyklisk forbrug
Global aktieportefølje
Global aktieportefølje med mulighed for risikostyring
10% resultathonorar**

LimiTTellus

155,5

Akkumulerende

0,30/0,30

0,85

Merkur

112,7

Akkumulerende

0,90/0,90

1,15

Better World

92,8

Akkumulerende

0,30/0,30

–

Danske Aktier

80,3

21,90 kr.

0,30/0,30

1,67

Danske aktier
Virksomhedsobl. udstedt af selskaber inden for Emerging Markets

Korrelerer svagt med aktier og obligationer

Globale aktier, der bidrager til bekæmpelse af lokal og global miljø
forurening samt effektivisering af klodens knappe ressourcer.

EM Virksomhedsobl.

94,1

14,60 kr.

0,65/0,65

1,26

Global High Yield

88,6

15,60 kr.

0,50/0,50

1,16

Globale virksomhedsobl. med lavere gns. rating end Investment Grade

Obligationer

99,8

2,70 kr.

0,25/0,25

0,58

Danske obligationer og globale virksomhedsobligationer

Rusland

109,5

8,30 kr.

1,00/1,00

2,72

Aktier inden for SNG-området, dog primært russiske

PensionPlanner Stabil

158,5

Akkumulerende

0,40/0,40

2,05

Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

PensionPlanner Moderat

171,6

Akkumulerende

0,40/0,40

2,04

Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

PensionPlanner Balance

200,1

Akkumulerende

0,50/0,50

1,71

Balanceret portefølje med ligelig fordeling af obligationer og aktier

PensionPlanner Vækst

236,4

Akkumulerende

0,50/0,50

2,00

Balanceret portefølje med overvægt af aktier i forhold til obligationer

* Opgjort med 95 procent sandsynlighed.
** Der betales først resultathonorar, når indre værdi er højere end sidste gang, der blev betalt resultathonorar. Resultathonorar afregnes kvartalsvis.
*** Løbende omkostninger beregnet i procent af formuen. Viser summen af honorarer, gebyrer og løbende betalinger, som afholdes af investeringsfonden i løbet af seneste regnskabsår.
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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 din formue på langt sigt.
I nyhedsbrevet kan du læse 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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INTRODUKTION TIL FORMUEPLEJE
Kom og få en introduktion til Formueplejes måde at investere og rådgive på.
Vi kommer omkring disse emner:
• SÅDAN INVESTERER VI

TID OG STED

Formueplejes blandede fonde investerer efter den klassiske
porteføljeteori, der anviser den investering, som giver det
bedste afkast i forhold til risikoen. Gennem mere end 30
år har vi udviklet og forfinet modellen, der blander obliga
tioner og aktier i én investering.

AARHUS

Vi fortæller om, hvordan vi på individuelle møder rådgiver
med udgangspunkt i en grundig formueanalyse.

HELLERUP

• SÅDAN RÅDGIVER VI

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/mød-os.

HELLERUP
ESBJERG
KØGE

ODENSE

AARHUS

AALBORG

BLOX, KØBENHAVN
AARHUS
KØGE

VEJLE

HELLERUP

LYNGBYGAARD GOLF
KØGE

AARHUS

HELLERUP

Fredag den 18. januar 2019 kl. 12.00
Fredag den 18. januar 2019 kl. 12.00
Onsdag den 30. januar 2019 kl. 17.00
Onsdag den 30. januar 2019 kl. 17.00
Torsdag den 7. februar 2019 kl. 12.00
Torsdag den 7. februar 2019 kl. 12.00
Mandag den 11. februar 2019 kl. 16.00
Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 12.00
Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 12.00
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 16.00
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 16.00
Fredag den 8. marts 2019 kl. 12.00
Fredag den 8. marts 2019 kl. 12.00
Onsdag den 13. marts kl. 15.00
Onsdag den 13. marts 2019 kl. 15.00
Torsdag den 21. marts 2019 kl. 12.00
Torsdag den 21. marts 2019 kl. 12.00

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

