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LEDER

PASSIVE INVESTERINGER
ELLER TOPRESULTATER
HVAD VÆLGER DU?

Søren S. Astrup
direktør, Formueplejeforeningerne

På investeringsmarkedet foregår der en livlig debat om, hvorvidt det er bedre at vælge en kapitalforvalter, der udbyder passive investeringer, end en, som beskæftiger sig med aktive investeringer. Nærmere
bestemt drejer diskussionen sig om, hvorvidt det er bedst at vælge en investering, som blot følger et
givent indeks eller en investering, hvor kapitalforvalteren mener, at han eller hun kan gøre en forskel,
det vil sige træffe aktive investeringsbeslutninger.
Fortalerne for passive investeringer henviser til, at passivitet
giver billige omkostninger, og at det er den bedste måde at
opnå et indeksafkast på. Der argumenteres altså flittigt for, at
man ikke skal vælge en aktiv kapitalforvalter, fordi aktive inve
steringer er dyrere. Dertil henvises der til talrige undersøg
elser, som viser, at aktive kapitalforvaltere i gennemsnit ikke
er i stand til at slå de sammenligningsindeks, som de påstår, de
vil slå. Aktiv investering er altså dyrt og dårligt, og passivitet
er billigt og godt.
”Hmm,” tænker du nok, ”det er et nemt valg.” Billigt og godt
vs. dyrt og dårligt. ”Jeg vælger at være passiv investor så.”
Mon nogen har tænkt over, at der også kan findes billige
og dårlige investeringer?
Jeg skulle hilse og sige, at billige og dårlige investeringer
findes der mange af, hvis man et øjeblik hæver blikket fra
statistikken og gennemsnitsbetragtningerne og ser sig om i
den virkelige verden. Mange gange er det bare sådan, at pris
og kvalitet hænger proportionelt sammen. Min påstand er, at
i den virkelige investeringsverden gælder det også langt hen
ad vejen. Men det behøver ikke blive dyrt, før det bliver godt.
Det er sundt at være aktiv
I Formuepleje er vi aktive investorer. Vores værdisæt er
netop at tage aktivt stilling til en næsten uendelig række ting
på de finansielle markeder, før vi investerer sammen med jer.
Vores aktive tilgang handler ikke kun om at lave ”stockpick
ing”, vælge de rigtige obligationer, holde øje med rente- og
valutarisikoen, sikre den rigtige fordeling af aktivklasser og
samtidig være vagthund for, at vi ikke betaler for meget i kur
tage til de børsmæglere, vi handler med. Men at forholde sig til
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alle disse forhold er kernen i den måde, vi som aktive investo
rer leverer resultater på. Det betyder også, at når vi er aktive
her, behøver vores investorer ikke være det. De kan sådan set
være passive, når bare vi er aktive. På den måde får vores inve
storer tid til at være aktive på andre områder. De skal bare
først aktivt vælge at være i Formuepleje.
At være aktiv investor betyder også, at vi har sikret, at
ingen aktier i Formueplejes porteføljer kan bruges til skatte
svindel eller udbyttevask. Vi er også aktive, når det kommer til
at have klare holdninger til kun at lave ansvarlige investeringer.
Jeg sætter derfor lighedstegn mellem at være aktiv investor
og at have klare holdninger til alle forhold omkring investe
ring, risikostyring og rådgivning. Her har vi i Formuepleje
bekendt kulør.
Og resultaterne? De følger med. Det kan du læse meget
mere om på de følgende sider, hvor vi blandt andet fortæller
om, at Formueplejes investeringsforening ligger nummer et
i Morningstars ratinganalyse. Selvom vi i analysen kan kalde
os danmarksmestre, blegner det en smule, når vi ser på, hvad
håndboldstjernen og målvogteren, Jannick Green, har opnået
som aktiv sportsudøver. Mere vil jeg ikke afsløre her.
God læselyst.

Søren S. Astrup,
direktør, Formueplejeforeningerne
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NYHEDER

FORMUEPLEJE HAR ÅBNET
SIN TREDJE EJENDOMSFOND

Den tredje ejendomsfond i Formuepleje-regi åbnede
for tegning mandag den 18. marts og lukkes igen
fredag den 12. april. Hvis interessen er stor, kan den
dog lukke før tid.
”Vi har oplevet stor interesse for en ny ejendoms
fond, og nu er timingen den rigtige,”
forklarer Søren Astrup, direktør og partner i For
muepleje. I Formueplejes to første ejendomsfonde
blev der rejst over 300 millioner kroner i ny kapital.
Den tredje ejendomsfond har ladet vente på sig
lidt længere end oprindeligt planlagt, fordi markeds
forholdene ændrede sig i løbet af 2. halvår 2018.
”Vi kunne ikke drømme om at bringe en ny ejen
domsfond til markedet, hvis ikke vi anså vilkårene for
at være attraktive. I 2. halvår drillede rentemarkedet
os, så vi ikke helt kunne opnå samme gunstige finan
siering som tidligere, men det kan vi nu. Vi har bevidst
ventet til, at timingen i markedet var rigtig. På det
seneste er renterne faldet, og vi har en forventning
om, at de bliver nede et godt stykke tid endnu. Så nu
kan vi se en meget interessant investeringscase til
vores tredje fond på niveau med det, vi kunne tilbyde
i de to første fonde,” forklarer Søren Astrup.
Formuepleje har allerede gode bud på interes
sante ejendomme i kikkerten. Den første handel
forventes at blive lukket i løbet af første halvår.

FÆLLES ORDINÆRE
GENERALFORSAMLINGER
Der afholdes fælles ordinær generalforsamling i investe
ringsforeningen Formuepleje og i kapitalforeningerne
Epikur, Fokus, Merkur, Pareto, Penta og Safe den 25. april
2019. De forventede udbytter i investeringsforeningen
Formuepleje fremgår af tabellen til højre.
Udbyttet vil blive udbetalt umiddelbart efter godkend
else af årsrapporten på generalforsamlingen.
I kapitalforeningerne udbetales ikke udbytte, da alle
afdelingerne er akkumulerende.
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SES VI TIL FORMUEPLEJEDAGEN?
Formueplejedagene finder sted i april og maj og her kan du høre om
temaet ”Aktiv kapitalforvaltning kan betale sig”. Vi er på Scandic
Sydhavnen i København den 29. april og på Radisson Blu Scandi
navian i Aarhus den 8. maj. Husk, at alle invitationer fra Formuepleje
udsendes via e-mail og kun til investorer, der har underskrevet en
samtykkeerklæring. Hvis du ikke allerede har underskrevet en
samtykkeerklæring, kan du gøre det på formuepleje.dk/samtykke.

AFDELING

ISIN-KODE

I KR. PR. BEVIS

Danske Aktier

DK0060269157

7,20

Obligationer

DK0060632925

0,20

Global High Yield

DK0016108640

1,70

Rusland

DK0010237809

10,70

EM Virksomhedsobligationer

DK0060632842

-

Globale Aktier

DK0060337095

12,60

Forbrugsaktier

DK0060337335

12,60

ÆNDREDE BESKATNINGSREGLER
FOR LIMITTELLUS OG BETTER WORLD 
I kraft af en ændring i aktieavancebeskat
ningsloven overgår Formueplejes lager
beskattede, aktiebaserede investeringsfonde
LimiTTellus og Better World pr. 1. januar
2020 fra at være beskattet som kapital
indkomst til at blive beskattet som aktie
indkomst. Fondene vil dog stadig være
akkumulerende og kan fortsat anvendes i
virksomhedsordninger.
Fra 1. januar 2020 vil du også kunne
investere i LimiTTellus og Better World til
aktiesparekontoen, mens du allerede nu kan
anvende Formueplejes fire fonde Globale
aktier, Forbrugsaktier, Danske aktier og
Rusland, når du ønsker at placere midler i
aktiesparekontoen.

MEST LÆSTE PÅ
FORMUEPLEJE.DK
Målt i perioden 01/01 – 15/03 2019
1 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 Formue
plejes nye kunder. I artiklen kigger
senior formuerådgiver Anders
Bjørnager, på hvad man kan stille op,
hvis man pludseligt får adgang til
en stor sum penge.
2 Formueplejes aktiefonde blandt

de 10 bedste i 2018

HAR DU STYR PÅ RESTSKAT
OG SELVANGIVELSE FOR 2018?
Det er igen tid at overveje en eventuel ind
betaling af restskat for indkomståret 2018.
Har du investeret for frie midler i lagerbe
skattede fonde eller i fonde, der har udbetalt
store udbytter i 2018, kan dette have betyd
ning for din restskat. Under formuepleje.dk/
skat har vi samlet et overblik over, hvordan

dine Formuepleje-investeringer bliver
beskattet i de forskellige skattemiljøer. Det er
også her, du kan finde inspiration, hvis du har
brug for hjælp til selvangivelsen for 2018.
Har du yderligere spørgsmål, er du velkom
men til at kontakte vores sekretariat på tele
fon 87 46 49 00.

Trods turbulens på de finansielle
markeder i 2018 indgik Formue
plejes aktieporteføljer i top 10 over
de bedste aktivt forvaltede aktie
fonde i 2018. Det skrev JyllandsPosten i januar. Direktør, partner
og medlem af Formueplejes
investeringskomite, Søren Astrup
uddyber baggrunden herfor.
3 Er Apple det første amerikanske

offer i handelskrigen?

Det korte svar er nej. Apple er ikke et
offer for handelskrigen mellem USA
og Kina. Apples massive nedtur
gennem fjerde kvartal 2018 skyldes
ændringer i andre fundamentale
forhold, som Formueplejes aktiechef
Otto Friedrichsen gennemgår i
artiklen.
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INVESTERINGSSTRATEGI

PLAN B ER VIGTIGERE
END PLAN A
Formuepleje har en forventning om, at der fortsat er mere at hente på aktiemarkedet i form
af kursstigninger. Men muligheden for, at det modsatte sker, er også til stede. I det tilfælde
er det vigtigt, at der er styr på risikoen. ”Det har vi, og det er derfor, at vi siger, at plan B for os
er vigtigere end plan A,” siger Niels B. Thuesen, adm. direktør i Formuepleje.
AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, PRESSECHEF, FORMUEPLEJE // JACOB.KNUDSEN@FORMUEPLEJE.DK

Høje afkast er altid plan A for en kapitalforvalter, men
at have styr på risikoen er plan B – og i Formueplejes
tilfælde går plan B faktisk forud for plan A, forklarer
adm. direktør Niels B. Thuesen.
I en ideel verden giver investeringer altid et positivt
afkast, men i den virkelige verden ved vi, at markederne
svinger op og ned – og i nedadgående markeder er det,
at risikostyringen skal vise sit værd og sikre formue
bevarelsen så optimalt som muligt.
Det er hovedfokus for Niels B. Thuesen og resten af
Investeringskomiteen, når de store investeringsbeslut
ninger skal træffes.
”Man kan sige, at plan A handler om at være bedst i et
opadgående marked. Da vi er langsigtede investorer, tror
vi i udgangspunktet på, at markedet er opadgående med
de udsving, der er en naturlig del af det. Vi skal levere
gode afkast, men det vigtigste er at beskytte investering
erne i nedmarkeder. Ingen kan forudsige fremtiden helt
nøjagtigt, og derfor er vi altid meget bevidste om, at vi
kan tage fejl i vores læsning af markedet. Så er det, at
plan B kommer ind i billedet,” forklarer Niels B. Thuesen,
der er en af fire personer, der sidder med i Formueplejes
investeringskomité.

Løbende diskussioner i Investeringskomiteen

De tre andre er investeringsdirektør Leif Hasager, direk
tør Søren Astrup og direktør Henrik Franck. De sidder
med det endelige ansvar for at forvalte investeringerne
bedst muligt og diskuterer løbende, hvor meget risiko,
der skal tages, og hvor meget, begivenheder som
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handelskrig, Feds pengepolitik og italiensk budgeturo
risikerer at påvirke de finansielle markeder i den ene
eller anden retning.
Ikke mindst i et nedadgående og uroligt marked, som
vi oplevede i 4. kvartal 2018, er der fuld opmærksomhed
på stemningen i markedet. Og der kommer plan B for
alvor til sin ret.
”Plan B handler om, at vi i et nedadgående marked
skal vise, at vi er mere formuebevarende end markedet
og vores konkurrenter. Det vil sige, at afkastet ikke falder
lige så meget hos os som hos andre, når markederne
peger nedad. Det er det, vi kalder lavere risiko i nedmar
keder – og der hvor vi leverer value for money til vores
investorer. På den måde tager vi mere hensyn til plan B
end plan A,” forklarer Niels B. Thuesen og fremhæver
netop afslutningen på 2018 som et udmærket eksempel
på, at plan B virker efter hensigten.

Negative afkast skal ses i sammenhæng

Godt nok var der negative afkast, og det er aldrig til
fredsstillende, når man er sat i verden for at tjene penge
til kunderne, men graver man et spadestik dybere, så
faldt Formueplejes investeringsløsninger mindre end
markedet og konkurrenternes løsninger. Det gjaldt både
Penta, der svarer til en portefølje med 100 procent
globale aktier, det vil sige høj risiko, og Safe, der er en
middelrisikoinvestering. Penta faldt eksempelvis 1,9
procent i 2018 og Safe 2,4 procent, men begge klarede
sig langt bedre end lignende investeringsløsninger med
>>
tilsvarende risikoprofil.

Investeringskomitéen fra venstre:
Direktør, Søren Astrup // Investeringsdirektør, Leif Hasager // Adm. direktør, Niels B. Thuesen // Direktør, Henrik Franck.
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INVESTERINGSSTRATEGI

SOM AKTIV KAPITALFORVALTER,
ER VI I STAND TIL AT REAGERE
HURTIGT OG JUSTERE KURSEN
EFTER ET MERE VOLATILT
FINANSIELT MARKED
Niels B. Thuesen
Adm. direktør, Formuepleje Holding A/S

”Afslutningen på 2018 er et godt eksempel på, hvordan
vores plan B har til formål at fungere. 4. kvartal 2018 var
negativt og betød, at året for mange endte med meget
negative afkast. Vi fik også negative afkast, men slet ikke
i samme grad. Det er vi aldrig tilfredse med, men når de
kommer, så er det trods alt godt at have de mindst nega
tive afkast,” siger Niels B. Thuesen og tilføjer:
”Kigger man så på afkastene fra årets begyndelse, hvor
markederne er steget, ser man igen, at Safe og Penta
klarer sig bedre end kundens alternativ. Det er så plan A,
der er i spil her, men det er betryggende at se, når både
plan A og plan B fungerer efter hensigten.”
Niels B. Thuesen fremhæver ligeledes, at en del af plan
B også er at forhindre en nedsmeltning i Formueplejes
investeringsløsninger. Efter finanskrisen er risikofakto
rerne nogle helt andre, og der er indlagt nogle begræns
ninger i måden, der kan tages risiko på, og valutaer, der
kan optages lån i, er begrænset til euro og kroner.
”Plan B betyder, at vi for længst har konstrueret vores
investeringsprodukter, så vi ikke kan tage særligt meget
risiko. Man kan sige, at vi har en indbygget beskyttelse
mod grådighed og høj risiko. Investeringsprodukterne er
således designet til at være formuebevarende, hvis vi
skulle tage fejl i vores grundlæggende positive syn på
markedsudviklingen,” forklarer Niels B. Thuesen.

Plan B er lig med at forvente det uventede

Og selv om der sammenlagt er over 100 års investerings
erfaring i Formueplejes Investeringskomité, så har de
seneste år bevist, at mange ting er uforudsigelige. Ingen
havde regnet med, at Donald Trump kunne indtage Det
Hvide Hus i Washington D.C., og kun få ville på forhånd
tro, at den britiske befolkning gjorde alvor af sin
EU-skepsis og stemte landet ud af EU i 2016.
Niels B. Thuesen er beredt på, at lignende ting kan ske
igen, uden at man i dag kan forudsige de konkrete begi
venheder. Det skal man som aktiv kapitalforvalter have
med i sine overvejelser. Og så skal man faktisk være glad
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for det. Jo mere uforudsigelig verden er, jo bedre en arena
har de dygtigste aktive kapitalforvaltere at spille på.
”I de forgangne år er der en masse ting, der har over
rasket, og som mange ikke har været forberedt på: Valget
af Donald Trump i USA, at briterne stemte sig ud af EU,
og at amerikanerne sparkede gang i en handelskrig med
Kina er de mest oplagte eksempler. Lignende ting, som
vi ikke kender til i dag, kan opstå i de kommende år.
Pointen er, at det i sådan en situation er guf at være en
aktiv kapitalforvalter, fordi vi er i stand til at reagere hur
tigt og justere retningen efter den udvikling. Eksempelvis
kan det godt være, at handelskrigen mellem USA og Kina
falder mere eller mindre til ro, men det storpolitiske
magtspil mellem de to kommer til at fortsætte på måder,
som vi ikke kender til i dag. Der skal vi være parat til at
agere, for vi har jo kunnet se, hvordan frygten for en
handelskrig og dens konsekvenser har skabt et mere
volatilt finansielt marked,” siger Niels B. Thuesen, der
understreger, at det ikke partout handler om at forudsige
udfaldet af de konkrete politiske begivenheder som for
eksempel præsidentvalget i USA.
”Vi spekulerer ikke i bestemte udfald af politiske
begivenheder, men forbereder os på hvert enkelt scena
rie og forsøger at se de muligheder, der opstår. Det
gjorde vi i sin tid efter valget af Trump, som markedet
tog negativt imod, men hvor vi mente, at det var en over
reaktion og tog det som en købsmulighed,” fortæller
Niels B. Thuesen, som dog også slår fast, at nok er plan
B vigtigere end plan A, når der skal risikostyres, men når
dagen er omme, ved alle i Formuepleje, at det handler
om at levere positive afkast til kunderne:
”Tag ikke fejl. Vi er absolutte investorer og skal levere
absolutte afkast og aldrig gemme os bag de relative
afkast. Det står vi 100 procent på mål for, men når vi
prioriterer plan B så højt, er det, fordi vi også vil være
mere formuebevarende i de perioder, hvor markederne
er udfordrede, og afkastene ikke har det godt.”

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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RATING // AFKAST

GODE AFKAST SIKRER
FORMUEPLEJE TOPPLACERING
HOS MORNINGSTAR
Formuepleje leverer varen på afkastfronten.
Det kunne ses, både da markedet gik ned
i 2018, hvor Formueplejes investeringsløsninger klarede sig relativt bedre, og
igen her fra årets start, hvor afkastene i et
generelt positivt marked ligger helt i top.
Og det er ikke en påstand, vi selv finder på.
Ifølge Morningstars seneste rangeringer
er Formuepleje den investeringsforening
i Danmark, der præsterer bedst af alle.
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AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, PRESSECHEF, FORMUEPLEJE //
JACOB.KNUDSEN@FORMUEPLEJE.DK

Gode afkast er adgangsbilletten til markedet, når man er kapital
forvalter. I længden forsvinder kunderne, hvis man ikke både
bevarer og øger de formuer, som de har betroet dig.
For Formueplejes vedkommende handler det derfor fra morgen
til aften, hele året rundt, om at være leverancedygtig i nogle af
markedets bedste afkast. Allerhelst de bedste naturligvis. Heldigvis
lever vi generelt set op til den ambition, og i januar har vi også fået
Morningstars ord for, at det ikke bare er noget, vi selv siger.
De gode afkast betyder nemlig, at Formuepleje nu har den bedste
rating af alle hos det uafhængige analysebureau Morningstar,
der løbende indsamler data og rater danske investeringsforeninger
i forhold til hinanden. Formueplejes investeringsforening har i
januar således overtaget førstepladsen fra PFA Invest, der har
siddet på positionen gennem hele 2018.
Det glæder Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje,
at Morningstars ratinganalyse viser, at Formuepleje leverer de
bedste risikojusterede afkast i Danmark på 3, 5 og 10 års sigt.
"Det er muligt vi ikke kan ligge nr. 1 hver gang, men vi har ligget
i toppen længe. Det resultat viser styrken i vores aktive tilgang til
investeringer og vores risikostyring. Og hvis du ser, hvem der ellers
er med i Morningsstars analyse, er det et meget stærkt felt. Alle
seriøse kapitalforvaltere i Danmark med mere end 5 ratede fonde er
med. Bemærk også, at Morningstar i sin ratinganalyse kun kigger på

investeringsforeninger. Vores fonde, hvor vi gearer
moderat, er derfor slet ikke med, da de er klassificeret
som kapitalforeninger. Det ærgrer mig faktisk, da det
risikojusterede afkast i kapitalforeningerne, såsom Safe,
er endnu bedre. Havde de været med, var vores forspring
ned til nummer 2 markant større," siger Søren Astrup,
direktør og partner i Formuepleje.

Et eksempel er Formueplejes globale aktieportefølje,
LimiTTellus, som også er en del af Morningstar-analysen.
"Den kan du kalde vores aktiebyggesten, da den indgår
med forskellig vægt i Pareto, Safe, Epikur og Penta. LimiT
Tellus har alene i år leveret et afkast på 17%, hvor det
globale aktieindeks har givet 13,1%. Det er vel at mærke
efter alle omkostninger, men når vi bruger LimiTTellus
som byggesten i vores andre fonde, betales der naturligvis
ikke omkostninger, da vi aldrig vil tage dobbelthonorar i
Formuepleje. Så resultatet er endnu bedre. Det er et inve
steringskoncept, der nu har virket i mere end 30 år, og
det, der adskiller os fra andre forvaltere i markedet.
I øvrigt bruger vi gearing til at styre risikoen med, ikke
som et redskab til blindt at køre med maksimal risiko.
Det pudsige er, at vi ligesom i den ugearede del af Formue
pleje også her leverer resultater, der ligger over resten af
markedet,” forklarer Søren Astrup og peger på, at Formue
plejes investeringskoncept på det seneste har vist sit værd
både i mod- og medvind. Først i modvinden i 2018 og
senest i den medvind, der har været i 2019.
”Vores afkast har vist sig fra deres stærkeste side,
både da markederne faldt i slutningen af 2018 og fra
årets start, hvor de finansielle markeder har rejst sig
igen. Vores investeringsløsninger var særdeles mod
standsdygtige og klarede sig igennem 2018 med mindre
fald end markedet og konkurrenterne. I januar og
februar har vores investeringsløsninger også lagt solid
afstand og distanceret markedet med mange procent
point og givet et markant merafkast,” siger Søren Astrup. >>

Formuepleje er meget mere end gearing

Konklusionen er altså, at Formuepleje i den grad leverer
varen, også når man tager gearing ud af ligningen.
"Gennem tiderne har mange af vores investorer fortalt
om, hvordan de af konkurrerende investeringsrådgivere er
blevet frarådet og advaret om at investere i vores investe
ringsprodukter. Altid med påstande om at 'Formuepleje er
noget med gearing'. Det er da pudsigt, når nu branchens
mest grundige ratinganalyse viser, at vi er Danmarks
bedste til ugearede investeringer,” siger Søren Astrup
og fortsætter:
"Måske har vi bare været for dårlige til at fortælle om
robustheden i alle vores investeringsprodukter. Det hæn
ger så igen sammen med, at den bedste investeringsløs
ning som oftest er at tage en lavrisikoportefølje (som er
ugearet) og geare den moderat (højst 4 gange), til man
opnår det ønskede risikoniveau. Det er sådan, vi gør i
Pareto, Safe, Epikur og Penta. Men tag ikke fejl. De gode
resultater her bygger alle på de solide resultater i de
ugearede porteføljer. De indgår som byggesten i vores
gearede investeringsløsninger."

FORMUEPLEJE INDTAGER FØRSTEPLADSEN BLANDT DANMARKS INVESTERINGSFORENINGER
Gennem 2018 lå Formuepleje på andenpladsen efter PFA Invest – i årets første måned har Formuepleje så overhalet og ligger nu helt i top
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4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
ple
je

t
es

Fo
rm
ue

dit
kre
Ny

PF
AI
nv

en
Sk
ag

st
ve
j In

es

t
Ma

ern

ba

Læ
g

els
nd
Ha

es
Inv

nk
en

LD

nv

es

t

ea

ke
I
ns

No
rd

Da

es
t
nv

es

B

tin

ari
Sp

Inv

SE

es
t
inv
Sy
d

de
Wi

Inv

CW
orl
d

es
t

es
t

ske
Jy

Ba

nk

Inv

t

Alm
.B

ran

dI

nv

es

es
t

r

hI
nv

pa

We
alt

&S
Lå
n

Mu

lti

Ma

na

KA
B

ge

/Le

r In

jer

ve

bo

st

0

Grafen viser ligevægtet gennemsnit af overall rating for fonde under den respektive forening/branding name. Tabellen indeholder kun ratede fonde som aktuelt er i live.
Kun foreninger med mindst fem ratede fonde er vist i tabellen. Kilde: Morningstar
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RATING // AFKAST

Blandt andet har både Safe, Epikur og Penta, der er
Formueplejes investeringstilbud med henholdsvis mid
del, middel til høj og høj risikoprofil, i årets to første
måneder som minimum leveret et merafkast på 5 pro
centpoint i forhold til deres sammenlignelige indeks.
Og i det negative 2018 klarede Penta sig igennem med
et fald på 1,9 procent, hvor verdensaktieindekset faldt
4,6 procent, mens Epikur faldt 1,6 procent, hvor det sam
menlignelige indeks mistede 3,4 procent af sin værdi.
Også Safe klarede sig med et fald på 2,4 procent i 2018
bedre end middelrisikoindekset, der dykkede 2,9 procent.
”Det er et fint udtryk for de gode egenskaber, der er
i vores blandede fonde, og som sørger for, at det risiko
justerede afkast er i top,” forklarer Søren Astrup.

Det gælder om at være investeret hele tiden

Oven på den markedsuro, der var i den sidste del af
2018, og som blev fulgt op af to overordentligt gode
måneder i januar og februar, har der været mange reak
tioner blandt kunder og investorer. Da markederne faldt,
gjaldt det om berolige, men da markederne steg, var
automatreaktionen blandt mange, at ”nu må vi hellere

ANNUALISERET AFKAST

Ann. Afkast

sælge ud”. Men den tilgang er forkert. Hvis man har lagt
en langsigtet plan, gælder det om at følge den og ikke
hoppe fra i utide. Hverken når det går kraftigt ned eller
hurtigt op.
”En vigtig pointe er, at det faktisk gælder om at være
investeret hele tiden. Det er ikke bare for sjov, når vi
snakker om, at det gælder om at anskue sine investerin
ger i et langsigtet perspektiv, hvor man ikke skal gå ind
og ud af markedet i utide. Går man glip af de bedste dage,
bliver det kostbart i længden. Vores beregninger viser, at
man faktisk ender med negativt afkast, hvis man går glip
af de 60 bedste dage over en periode på 30 år. Så er det
bedre at gå lidt ned i risiko frem for at sælge helt ud,”
forklarer Søren Astrup.
Og set over så lang en periode som de seneste 30 år ville
det at gå glip af de 10 bedste dage have betydet, at det gen
nemsnitlige årlige afkast ville ligge næsten 2,6 procentpoint
lavere, end hvis man havde ligget investeret hele tiden.
”Mange investorer har det måske med at blive ner
vøse, når markedet falder som i 4. kvartal 2018. Når det
så stiger igen som her i 1. kvartal, overvejer mange at
sælge igen, fordi de så kan komme ud uden tab. Der er

Fuldt investeret

Gået glip af de
10 bedste dage

Gået glip af de
20 bedste dage

Gået glip af de
30 bedste dage

Gået glip af de
40 bedste dage

Gået glip af de
50 bedste dage

Gået glip af de
60 bedste dage

9,61%

7,02%

5,28%

3,78%

2,40%

1,13%

-0,05%

Fuldt investeret
Gået glip af de 10 bedste dage
Gået glip af de 20 bedste dage
Gået glip af de 30 bedste dage
Gået glip af de 40 bedste dage
Gået glip af de 50 bedste dage
Gået glip af de 60 bedste dage

9,61
7,02
5,28
3,78
2,40
1,13

HVAD VAR 100 DOLLAR BLEVET TIL?

Hvad var 100
USD blevet til?

Fuldt investeret

Gået glip af de
10 bedste dage

Gået glip af de
20 bedste dage

Gået glip af de
30 bedste dage

Gået glip af de
40 bedste dage

Gået glip af de
50 bedste dage

1.445,92

721,60

447,24

294,40

199,71

138,56

Fuldt investeret
Gået glip af de 10 bedste dage
447,24
Gået glip af de 20 bedste dage
294,40
Gået glip af de 30 bedste dage
2,40
Gået glip af de 40 bedste dage 199,71
138,56
Gået glip af de 50 bedste dage
98,44
Gået glip af de 60 bedste dage ,

1.445,92
721,6

Ovenstående er lavet med udgangspunkt i S&P500 TR indekset målt i USD, i perioden fra 01-01-1990 til og med 13-02-2019. I alt 10638 dage tilsvarende 29,13 år.
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Gået glip af de
60 bedste dage
98,44

vores budskab, at det kan vise sig at være en meget kost
bar taktik, som stort set er umulig at efterleve i praksis,”
siger Søren Astrup og tilføjer:
”Det er netop også her, at den aktive kapitalforvalt
ning kommer til sin ret. I stedet for at forsøge at time
sine investeringer er det langt mere hensigtsmæssigt at
tage alle følelser ud af ligningen og samarbejde med en
forvalter, man har tillid til, og som løbende tager stilling
til risikobilledet, tilpasser porteføljen og skruer op og
ned for risikoen efter behov,” forklarer Søren Astrup og
medgiver, at det allerbedste naturligvis ville være, hvis
man kunne fjerne de værste dage og undgå dem.

Ingen roser uden torne

Den mission er dog tæt på umulig at udleve i praksis og
ville kræve næsten overnaturlige evner, hvis man skulle
hoppe ind og ud af sine investeringer og kun undgå de
værste dage. Så ville man med sikkerhed også misse de
bedste dage.
”Det er umuligt at udvælge på den måde og undvige
de værste dage. Pointen er, at der er meget at tabe ved
at forsøge at ’time’ markedet. Derfor anbefaler vi, at man
altid er investeret, forholder sig aktivt til sin risiko og
løbende tilpasser den frem for at løbe ind og ud af
markedet. Det råd gælder både, når det går op og ned,”
slutter Søren Astrup.

KONKLUSIONEN ER ALTSÅ, AT
FORMUEPLEJE I DEN GRAD LEVERER
VAREN, OGSÅ NÅR MAN TAGER
GEARING UD AF LIGNINGEN
Søren S. Astrup, direktør, partner
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PÅ DEN GYLDNE GREEN
AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, PRESSECHEF, FORMUEPLEJE // JACOB.KNUDSEN@FORMUEPLEJE.DK

I januar fik håndboldspilleren
Jannick Green sit livs største
håndboldoplevelse, da han blev
verdensmester med det danske
landshold foran et ellevildt
hjemmepublikum. Det var endnu
større end at blive olympisk mester,
fortæller håndboldmålmanden,
der er udlandsprofessionel i den
tyske håndboldklub SC Magdeburg.
Og så er han med et godt afkast i
bagagen og en konservativ tilgang til
sine investeringer tilfreds kunde i
Formuepleje gennem mange år.

14 // FORMUE – 2. KVARTAL 2019

Det er svært at få armene ned, hvis man er Jannick Green for tiden. Dels er det hans
job at parere håndbolde, der kommer flyvende af sted med mere end 130 km/t, og
der skal paraderne naturligt være oppe. Dels står den store VM-triumf fra januar stadig
tindrende klart i hukommelsen, og samtidig har han gang i en stærk sæson for sin tyske
klub SC Magdeburg. Så naturligvis er han på den gyldne gren.
Størst var det selvfølgelig, da det danske herrelandshold lagde Danmark på den
anden ende i januar og gjorde gaderne øde, da holdet den 27. januar skrev dansk
idrætshistorie og for første gang blev verdensmestre i håndbold for herrer.
Halvdelen af Danmark – 2,7 millioner – så med via skærmene hjemme i stuen. Andre
1,1 millioner så med oppe på fjeldet hos finalemodstanderen Norge. Jannick Green var
med på forreste parket og en vigtig del af det hold, der for første gang tog triumfen hjem
til håndboldens moderland, siden VM første gang blev afholdt helt tilbage i 1938, og
efterfølgende blev fejret på behørig vis ligesom heltene fra fodbold-EM i 1992.

VM større end OL

Det var stort for Danmark og uden tvivl den største oplevelse i Jannick Greens hånd
boldkarriere – også større end det olympiske guld i Rio de Janeiro for tre år siden,
som han også var med til at vinde. Men at vinde VM som værtsnation foran et ellevildt
publikum er en oplevelse og følelse, der ikke uden videre lader sig beskrive.
”Bare det at spille på hjemmebane var gigantisk stort for os med den opbakning,
der var. Der var folkefest overalt, og vi samlede nationen. Og så vandt vi alle vores
kampe,” fortæller Jannick Green, der som nævnt vægter verdensmesterskabet lige
en tand højere end det olympiske guld:
”Hvis jeg skulle vælge en af tingene igen? VM. Det er svært, for OL er selvfølgelig
kæmpestort, men VM var umiddelbart større for mig. Måden det skete på, alt det
udenom og så på hjemmebane. Det var en kæmpe drøm, der blev til virkelighed, og
det var næsten uvirkeligt.”
Danmark endte med at vinde alle 10 kampe, og den mindste sejr var to gange 30-26
over henholdsvis Norge og Sverige. Spørgsmålet er, om det hele næsten gik lidt for
nemt, men der snyder måltavlen, hvis man spørger Jannick Green. Det var mere
spændende, end cifrene antyder.
”Jeg synes ikke, at vi savnede en kamp, hvor vi var helt ude på kanten. Det kan godt
være, at vi på papiret vandt i suveræn stil og alle vores 10 kampe, men på holdet havde
vi ikke en følelse af, at alle kampe bare blev vundet let i suveræn og sikker stil. Vi var
mere nervøse, end resultaterne indikerer, og føler nok, at vi blev presset til det yderste,”
>>
siger Jannick Green, når han kigger tilbage på karrierens foreløbige højdepunkt.

AT VINDE VM SOM
VÆRTSNATION FORAN ET
ELLEVILDT PUBLIKUM ER EN
OPLEVELSE OG FØLELSE,
DER IKKE UDEN VIDERE
LADER SIG BESKRIVE
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ALLE VIL STARTE INDE. DET GÆLDER
OGSÅ JANNICK GREEN, DER IKKE
HAR OPGIVET KAMPEN OM AT BLIVE
DANMARKS FØRSTEMÅLMAND,
SELV OM VERDENS MÅSKE BEDSTE
MÅLVOGTER STÅR FORAN I KØEN

Vil fortsætte karrieren i mindst 10 år

Selv om VM-guld på hjemmebane nærmest bliver umuligt
at overgå, så er Jannick Green langt fra håndboldmæt.
Han drømmer om en langvarig karriere på håndboldbanen,
og ambitionerne om flere titler er intakte på både klub- og
landsholdsplan. Selv om medaljesamlingen er flot og gylden,
så mangler Jannick Green eksempelvis stadig at kunne
hænge en EM-guldmedalje om halsen.
”Jeg håber på, at jeg kan blive ved, til jeg er oppe i fyr
rerne. Jeg har en kontrakt, der løber ud i 2022, og til den tid
er jeg 34 år. Hvad der skal ske derefter, ved jeg ikke. Jeg er
typen, der tager tingene, som de kommer, men jeg bliver
ved, så længe jeg kan holde niveau,” forsikrer den 30-årige
SC Magdeburg-spiller.
”Håndboldmålmænd kan godt komme op i årene, før
karrieren er slut. Det er der mange eksempler på. Søren
Haagen, Kristian Asmussen, Arpad Šterbik, Kasper Hvidt,
Thierry Omeyer og ikke mindst min egen målmandstræner
Tomas Svensson er de oplagte eksempler. Jeg vil ikke kalde
dem forbilleder, for dem har jeg aldrig haft. Jeg har aldrig
været den, der hængte plakater op, heller ikke som dreng,
men jeg bliver inspireret af dem og prøver at tage ved lære af
dem,” siger Jannick Green, der ikke lider af nogen former for
motivationsproblemer, når han stiller sig ind i det 3x2 meter
rød-hvide bur for at forhindre modstanderne i at score.
”Det er en on going-proces at blive ved med at sætte sig
op. Selvfølgelig handler det om at vinde så mange titler som
muligt, men for ens eget vedkommende handler det lige så
meget om hele tiden at arbejde på at blive endnu bedre på
det personlige plan,” forklarer han.

Green vil vippe Landin af som førstekeeper

På landsholdet har rollefordelingen på målmandsposten
længe været klart defineret. Niklas Landin er førstevalg
foran Jannick Green, der så skal være klar til at træde til, når
Landin ikke rammer dagen. Det skete flere gange under VM,
hvor Jannick Green kom ind og lukkede af og var med til at
vende og vinde kampen for Danmark. Det er den rigtige
følelse for enhver atlet. Ingen vil have splinter bagi, og alle
16 // FORMUE – 2. KVARTAL 2019

vil starte inde. Det gælder også Jannick Green, der ikke
har opgivet kampen om at blive Danmarks førstemål
mand, selv om verdens måske bedste målvogter står
foran i køen.
”Under VM var jeg rigtig glad, fordi jeg også kunne få
lov at præstere og vise mit værd, når der var brug for
det. Tidligere spillede Landin bare videre uanset hvad,
fordi træneren ikke havde tillid til mig. Det har Nikolaj
Jacobsen. Men jeg har ikke resigneret, bare fordi Niklas
Landin er en suveræn målmand. Jeg vil altid gerne være
førstevalg, og det er ekstremt motiverende at konkurrere
om posten med så dygtig en spiller,” forklarer Jannick
Green og nævner netop spilletiden som en forklaring på,
at VM i januar endte med at være så stort for ham:
”At jeg rangerer VM-guldet højere end OL-guldet,
hænger måske sammen med, at jeg gjorde en forskel og
havde en større rolle. Jeg spillede mindre til OL, end jeg
gjorde til VM, og det gør da en forskel.”

7 SPØRGSMÅL TIL JANNICK GREEN

• Bedste håndboldmålmand nogensinde:
Thierry Omeyer
• Bedste håndboldspiller nogensinde:
Det kan jeg ikke svare på.
• Bedste håndboldmålmand nu: Niklas Landin
• Bedste håndboldspiller lige nu:
Mikkel Hansen
• Favoritfodboldspiller: Frank Lampard.
• Favorit atlet på tværs af sportsgrene:
Frank Lampard
• Bedste investering: De er ret dyre i drift,
men mine børn :)

På klubplan er spilletid et must

Selv om Jannick Green helst var førstemålmand, accep
terer han dog rollen som andetvalg på landsholdet uden
tøven. Men det samme gælder ikke på klubholdet.
”Jeg er rigtig glad, når jeg spiller. Men landsholdet og
klubholdet er lidt to forskellige ting. På landsholdet må
man indordne sig og være klar, når der bliver bedt om
det. I klubben handler det om min egen fremtid, så der
skal jeg spille og kan ikke nøjes med at sidde på bænken
over en længere periode,” understreger han.

Uden for stregerne

Det var alt det inde på banen. Som professionel sports
udøver har man også et liv uden for banen, der skal
passes, og penge, der skal plejes. Blandt andet er der
det faktum, at man har færre år at tjene sine penge i.
Til gengæld tjener professionelle atleter ofte mange
penge i den korte karriere.
Det gælder også håndboldspillere, selv om de ikke
når samme højde som eksempelvis fodboldspillere. Ikke
mindst i verdens bedste og hårdeste håndboldliga, den
tyske Bundesliga, hvor Jannick Green slår sine folder
som førstemålmand hos top 5-holdet SC Magdeburg,
ligger hyren noget højere end gennemsnittet.
Derfor tager Jannick Green også sin økonomi alvor
ligt. Der skal både være noget til at leve godt for med
familien her og nu, og der skal lægges til side og investe
res, så der også er penge den dag, hvor kroppen ikke
kan holde til mere håndbold på højeste plan, og derefter
til pensionen. Blandt andet derfor har Jannick Green i
en efterhånden længere årrække investeret en del af
sine midler i Formueplejes investeringsløsninger.

”Jeg vil ikke ligge søvnløs over min økonomi”

”Penge betyder noget for mig. Blandt andet at jeg ikke
skal ligge søvnløs om natten over, hvordan min familie
og jeg skal forsørges. Jeg vil gerne gå i seng med god
samvittighed. Det er ikke, fordi vi lever et liv i vild luk
sus, men vi mangler heller ikke noget,” fortæller han
om livet som håndboldspiller, hvor man lever godt,
men ikke i sus og dus som de rigeste atleter inden for
fodbold, Formel 1 eller golf.
”Som håndboldspiller er man godt stillet, men man
skal ikke drømme om ikke at skulle lave noget resten af
livet. Der er gode muligheder for at tjene penge, især
når man bor i udlandet, men niveauet er også ok i den
danske liga,” oplyser han.
At tjene den form for penge giver dog Jannick Green
mulighed for at investere og tage vare på sin og fami
liens økonomiske fremtid. Og det ligger ham meget på
sinde, at han har nogenlunde hånd i hanke med investe
ringernes udvikling og føler sig tryg ved, at formuen
forvaltes sikkert.
”Det svinger lidt, hvor meget jeg følger med. Der er
faser, hvor det er dagligt, at jeg skal se, hvordan det går,
og så er der perioder, hvor det fiser lidt ind ad det ene
øre og ud af det andet,” fortæller han, der betragter sig
selv som værende nogenlunde velbevandret udi inve
steringer uden på nogen måde at kalde sig ekspert:
”Det basale har jeg styr på, hvad angår investeringer.
Det er vist nogenlunde det. Jeg kan snakke med, men
uden at skulle foredrage om det. Så skal jeg i hvert fald
læse lidt op på nogle ting.”
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”JEG ER LANGSIGTET INVESTOR OG
KIGGER MEGET LANGT FREM. HELT
FREM TIL MIN PENSIONSALDER”
”Måske lidt mere konservativ end nødvendigt”

Der er gået en del år, siden Jannick Green blev en af del af
kundekredsen i Formuepleje. Kontakten kom i stand via Gitte
Brøgger Led, der er senior formuerådgiver i Formuepleje og
selv tidligere professionel håndboldspiller.
”Jeg kendte Gitte Brøgger Led fra håndbolden, hvor hun
havde hjulpet Håndboldspillerforeningen med nogle ting. Nu
har jeg været kunde i Formuepleje i efterhånden mange år og
er og har været meget glad for samarbejdet,” siger Jannick
Green, der tilhører den type investor, der kalder sig selv både
konservativ og langsigtet og derfor ikke vil lade sig forstyrre
af konstante kursfald:
”Jeg vil ikke ligge søvnløs over penge og er derfor nok lidt
mere konservativ, end jeg kunne være, når jeg investerer.
Så jeg lægger helt klart mærke til det, når kurserne falder.
Derfor kigger jeg meget på, hvordan jeg kan investere mine
midler uden at løbe den helt store risiko.”

Der skal være penge til nu og her – og til pensionen

Samtidig kigger Jannick Green mange år frem i tiden, når han
investerer sine penge.
”Jeg er langsigtet investor og kigger meget langt frem. Helt
frem til min pensionsalder. Men jeg investerer ikke alle mine
penge, for jeg er jo også nødt til at have nogle frie midler, der
giver os mulighed for at leve det liv, vi gerne vil lige nu og her.
Vi vil ikke gå rundt og ikke kunne gøre de ting, vi gerne vil
som familie. Det er en afvejning, og begge dele skal helst være
i orden,” siger Jannick Green og fremhæver, at han heller ikke
har behov for at ændre på sine investeringer hele tiden.
Når investeringen tænkes igennem og senere hen føres
ud i livet, så er han tålmodig og følger den strategi, der er lagt:
”Jeg holder mig til planen og rører ikke ved det i tide
og utide.”

Færre penge i håndbold end i fodbold

Det er meget få, der tjener så mange penge i løbet af hånd
boldkarrieren, at de ikke længere skal bekymre sig om øko
nomien, når bolden er kastet for sidste gang – i modsætning
til mange fodboldspillere.
”Efter karrieren skal man i gang med noget andet. For mit
eget vedkommende ved jeg på nuværende tidspunkt slet ikke,
hvad jeg skal lave, så jeg håber, at håndboldkarrieren kan
blive ved i mange år endnu. Jeg har første del af en HD, og det
er det,” siger Jannick Green, der i sine unge år selv var en
mere end habil fodboldspiller.
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BLÅ BOG
JANNICK GREEN
FØDT: 1988 – opvokset i Tørring

PRIVAT: Gift med Ditte og sammen har de to børn.
KARRIERE:

• Fik sit sportslige gennembrud i AaB Håndbold og
Bjerringbro-Silkeborg, inden han i 2014 tog turen
til Tyskland og storklubben SC Magdeburg, der tre
gange i historien har vundet Europas fineste klub
turnering, der i dag hedder Champions League.

• Landsholdskarrieren tog fart i 2013, hvor han vandt
VM-sølv med Danmark og EM-sølv året efter. Sølvet
blev skiftet ud med guld ved OL i 2016 i Rio de
Janeiro og senest i januar i år, da Danmark vandt VM
på hjemmebane med Jannick Green i en nøglerolle i
flere kampe.

• Var desuden en talentfuld fodboldspiller, hvor han
blandt andet spillede sammen med landsholdsanfører Simon Kjær, Winston Reid og Jesper Juelsgård.
• Landskampe: 123 // Mål: 2

FC Midtjyllands sportschef Svend Graversen mener eksempel
vis, at der gik en superligaspiller tabt i Jannick Green.
”Jeg gik på idrætsefterskolen ISI i Ikast, hvor jeg spillede
fodbold. Jeg har altid spillet begge dele lidt i smug. Men da jeg
ikke fik kontrakt på akademiet, valgte jeg i stedet at vende
hjem, hvor nogle af mine venner startede et håndboldhold op,
og så endte det med at blive håndbolden. Men jeg er stadig stor
fodboldfan og følger det alt, hvad jeg kan, selv om det ikke altid
er så meget som ønsket, når jeg også har familie med to børn.”
Nu nøjes han med at følge favoritholdene Chelsea og
Brøndby. I stedet folder han heldigvis sine evner ud på hånd
boldbanen, hvor Jannick Green har fået den fornemme vane
at hente guld hjem til Danmark. Mens Formuepleje har fået
betroet den ære at hente guld hjem til Jannick Green.

RÅDGIVNING

Sportsfolk skal være på
forkant med økonomien

Gitte Brøgger Led
Senior formuerådgiver

En række professionelle sportsfolk har valgt Formuepleje til at passe deres investeringer. Det giver god mening,
da Formuepleje er vant til investorer med en særlig profil. Og elitesportsudøvere har i den grad en særlig profil
og særlige behov, forklarer Gitte Brøgger Led, senior formuerådgiver i Formuepleje.

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

Formuepleje rådgiver mange investorer om
deres investeringer. Vi er vant til, at vores
kunder har en særlig profil, da de har valgt
en anden løsning, end banken anbefaler.
”I modsætning til de fleste andre investo
rer er de begyndt at tjene mange penge i en
ung alder og skal sandsynligvis se lønnen
blive mindre med årene i stedet for højere.
De er 100 procent dedikerede og fokuserede
på deres sport, og samtidig er de nødt til
også at have fokus på den økonomiske del af
karrieren for at få pengene til at række ud
over karrieren,” forklarer Gitte Brøgger Led,
der er senior formuerådgiver i Formuepleje
og cand.merc.aud. med flere års erfaring i
formuerådgivning på højt niveau.
Samtidig er hun tidligere professionel
håndboldspiller med landsholdskampe på
cv’et, og efter at hun er gået på pension fra
håndbolden, har hun specialiseret sig i råd
givning af elitesportsfolk.
Hun rådgiver blandt andet Jannick Green
og en række andre sportsfolk, som har valgt
at gå seriøst til værks og får deres penge
investeret på en fornuftig måde. Hvis man
skal koncentrere sig om en professionel
sportskarriere, kan det ofte være svært
også at afsætte den fornødne tid og det
fornødne fokus på at ruste sig økonomisk
til fremtiden.

”Hvis man formår at tage hånd om sine
formueforhold i tide ved at lægge en stra
tegi og eksempelvis investere sine penge og
herved få dem til at yngle, kan man afværge
de værste scenarier og i stedet skabe sig en
rigtig god ballast til senere hen i livet. Det
kræver dog ofte, at man får kontakt med en
rådgiver, som kan tage sig af formueforholdene sideløbende med, at karrieren er på
toppen. Det er blandt andet det, som vi kan
hjælpe med at rådgive om,” fortæller Gitte
Brøgger Led.

Talrige eksempler på konkurser blandt
hovedrige sportsfolk

Det er et velkendt fænomen, at selv højt
betalte stjerner i både Premier League,
NBA og NFL ikke magter at styre deres pri
vatøkonomi både under og efter karrieren.
Basketballspilleren Antoine Walker tjente
mellem 1996 og 2009 således knap 110
millioner dollars på at dunke for en række
NBA-klubber, men gik alligevel personligt
konkurs. Det er blot et eksempel af mange
på, at store formuer ikke er som diamanter
og varer evigt. De tidligere Premier Leaguespillere Danny Murphy, David James og
Marcus Bent er andre navne, der trods
trecifrede millionindtjeninger i karrieren
alligevel er endt i et økonomisk uføre.

”Historien er fyldt med eksempler på
sportsfolk, der har haft svært ved at admi
nistrere, at de er kommet hurtigt til en stor
formue i en ung alder. Hvis man tager de
rette beslutninger og allierer sig med team
af kompetente rådgivere, kan man dog
optimere sine forhold og gøre sig klar til en
fin ”seniortilværelse” efter sporten,” siger
Gitte Brøgger Led.

Se dig for

Det gælder om at se sig godt for, når man
som professionel udøver vælger rådgiver
og ikke lade sig besnakke af fine og gyldne
løfter. Man skal huske at spørge grundigt
ind til alle forhold, man bliver stillet i ud
sigt, så man har en sikkerhed for, at der
bliver levet op til det anbefalede.
”Når vi rådgiver vores kunder, der har
oparbejdet deres formue inden for sport,
lægger vi stor vægt på den nære rådgiv
ning, og at vi altid er der for dem, når de
har behov. Og hvis det er noget, der ligger
uden for vores ekspertiser – eksempelvis
skat eller jura – hjælper vi med at finde de
rigtige rådgivere, så der bliver stillet det
bedste team omkring udøveren. På den
måde er vi mere end blot en formueråd
giver,” siger Gitte Brøgger Led.
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KUNDEDIREKTØRENS KLUMME

HER ER SPØRGSMÅLENE,
VI ALTID STØDER PÅ
I mødet med eksisterende og potentielle kunder støder Formueplejes rådgivere ofte på de samme
spørgsmål. Her kommer et udpluk af de oftest stillede spørgsmål – og naturligvis svarene på dem.
AF HELLE SNEDKER, KUNDEDIREKTØR, FORMUEPLEJE // HELLE.SNEDKER@FORMUEPLEJE.DK

Det er helt naturligt, at der er mange uafklarede spørgsmål,
når man skal lægge sin formue i andres hænder. Det kræver
tillid at overdrage ansvaret til andre, og derfor er der selv
følgelig nogle spørgsmål, man gerne vil have svar på, inden
investeringerne placeres. I denne klumme har jeg samlet et
udpluk af de spørgsmål, som jeg og mine dygtige rådgiver
kolleger oftest støder på.

?

Hvor mange penge skal man komme med for at være
kunde i Formuepleje?

Det korte svar er, at alle er velkomne. Vores kunder spænder
lige fra folk, der har investeret lidt over 100 kroner til en fami
lie med over 1 milliard kroner. Fælles for dem alle er dog, at de
har investeret i de samme løsninger.
Der er imidlertid forskel på, hvor megen tid vi tilbringer
med de forskellige kundetyper, og hvor kompleks vores råd
givningsydelse er. Vores tommelfingerregel er, at man skal
have investeret 3 millioner kroner eller derover for at få
tilknyttet sin egen personlige rådgiver, men vores telefoner
og indbakker er altid åbne, og vi tager os altid tid til at
besvare alle henvendelser så hurtigt som muligt.

?

Hvordan bliver jeg kunde?

Det kan du enten blive via din netbank ved at søge på den eller
de fondskoder, der tilhører den eller de Formueplejefonde, du
ønsker at investere i. Som udgangspunkt vil jeg anbefale en
hver at starte med at deltage i et intromøde, hvor vi fortæller
mere om de muligheder, som Formuepleje kan tilbyde.
Er der ønske om og behov for rådgivning med udgangs
punkt i de individuelle forhold, er det naturligvis også muligt
at arrangere et individuelt møde – enten hos os eller der,
hvor det passer dig bedst.

?

Hvordan får jeg pengene over til jer?

Det kan du slet ikke. Pengene bliver i din bank, og du kan selv
både købe og sælge, når du vil. De investeringsbeviser, du
køber hos os, bliver opbevaret i depotet i dit pengeinstitut.
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På den måde adskiller det sig ikke fra at købe en aktie i Mærsk
eller Novo Nordisk eller en anden form for værdipapir. Her
sender du heller ikke penge direkte til virksomheden.

?

Hvad koster det at være kunde?

En af vores kerneværdier og hovedprioriteter er transparens,
og det gælder også omkostninger. Vi har ingen skjulte omkost
ninger og benytter os af resultathonorar, så vi altid deler din
interesse i at skabe så højt et risikojusteret afkast som muligt.
Derfor kan du også klikke sig ind på https://formuepleje.
dk/fonde-og-afkast/. Under fanebladet ”Omkostninger” finder
du vores omkostningsberegner, som kan give dig et hurtigt
overblik over omkostningerne i vores forskellige fonde.

?

Hvorfor har jeg ikke mødt jeres investeringsløsninger
der, hvor jeg er blevet rådgivet indtil nu?

Forklaringen på, at mange investeringsrådgivere ikke anbe
faler Formuepleje, kan hænge sammen med, at vi ikke betaler
provisioner til pengeinstitutter, når deres kunder investerer i
vores produkter. Med andre ord tjener de ingen penge, når
deres kunder investerer i Formueplejeløsninger. Det er en del
af vores DNA, og derfor er det kun os selv og mange af vores
gode, trofaste investorer, der sørger for at udbrede budskabet.
Det er derfor, at vi kalder jer for vores ambassadører, da jeres
anbefaling af os fungerer som en blåstempling. Vi mener, at
det er den rigtige model, da vi ser den direkte kundekontakt
som værende meget vigtig og udbytterig for begge parter.

?

Hvad kan jeg få rådgivning om hos jer?

Mere end du tror. For nylig sad jeg eksempelvis ved siden af en
mangeårig kunde, som blev meget overrasket over, at vi kunne
yde rådgivning om nedsparingsplanlægning. Det handler om
skattemiljø og har en stor betydning for den valgte investe
ringsprofil, så tøv aldrig med at prøve os af.
Vi møder mange, som i bund og grund har samme behov,
og derfor er vi med både centralt og på sidelinjen af mange
gode rådgivningsforløb. Udover rådgivning vil vi ofte også

kunne bistå med at formulere de gode spørgsmål, du som
kunde kan stille, næste gang du skal tale med dit pensions
selskab, realkreditudbyder, pengeinstitut eller lignende.

?

Hvorfor bruger I gearing?

Gearing er vores risikostyringsværktøj, som vi bruger til at skrue
op og ned for risikoen, så vi får det optimale risikojusterede
afkast. Vi har også investeringsløsninger med gearing indbygget.
Det er en del af vores specielle investeringskoncept, hvor vi
gearer en lavrisikoportefølje, så vi opnår den ønskede risikopro
fil i produktet. Gearingen ligger dermed inde i produktet og ikke
hos kunden. Det har taget os mere end 30 år at udvikle koncep
tet, så vi har nok Danmarks længste track-record for den type
investeringsløsninger. Siden 2012 har vi oven i købet kunnet
låne til negative renter, inklusive lånemarginal til bankerne, når
vi har gearet vores lavrisikoporteføljer.
Gearing eller ej er det vigtigste dog, at du har den rigtige
risikoprofil, og herefter kan du så vælge mellem de investe
ringsløsninger, der egner sig til den profil.

Uanset hvordan man vender og drejer det, har vi leveret varen
på afkastet. Selv i et tungt investeringsår som 2018 klarede
vi os relativt set bedre end marked og konkurrenter, og tager
man tre-, fem- eller syvårs briller på, klarer vores investe
ringsløsninger sig markant bedre end alternativer med samme
risikoprofil.
Sammen med den personlige rådgivning er det her, vi
skiller os ud. Ikke mindst fordi vi har interessefællesskabet med
kunderne, så når det går godt for kunderne, går det også godt
for Formuepleje, fordi vi primært lever af resultathonorar.
Resultathonoraret beregnes efter high water mark-metoden,
som betyder, at der kun opkræves resultathonorar i fondene,
når indre værdi er højere end sidst, der blev betalt
resultathonorar.

?

Hvad er forskellen på Formuepleje og andre
kapitalforvaltere?

Afkast er altid den primære grund til at vælge en kapitalfor
valter, og på grund af vores unikke investeringskoncept kan vi
fremvise konkurrencedygtige resultater og afkast på både kort
og langt sigt. På andre områder er vi ret unikke: Vi har fælles
interesser med vores investorer, fordi vi har en honorarstruktur,
der gør, at vi ud over et administrationsgebyr først honoreres,
når vi leverer afkast.
Det forpligter – og det sikrer, at vi altid handler i dine
interesser. Derudover lægger vi selv hånden på kogepladen og
investerer i Formueplejes løsninger og har ingen transaktions
indtjening overhovedet.
Og så er det også værd at fremhæve, at det midt i denne
digitale tidsalder i stigende grad er et konkurrenceparameter
for os, at vi ikke gemmer os bag et callcenter. Vi har gode
solide rådgivere med mange års erfaring og anciennitet i virk
somheden. Der sidder altså et rigtigt menneske af kød og blod
klar til at hjælpe, når du har behov for at tale med en rådgiver.
Vores rådgivning skal være tilgængelig og personlig.

?

Hvordan er jeres afkast så?

Ifølge det uafhængige Morningstar ligger Formueplejes
ugearede investeringsforeninger helt i top indenfor deres
respektive kategori, men for at nå frem til det optimale
risikojusterede afkast bygger vi ovenpå. I vores konceptfonde
Pareto, Safe, Epikur og Penta gearer vi derfor en portefølje
med lav risiko, fordi det er med til at løfte afkastet optimalt i
gode tider og modstå de værste fald, når det går nedad.
Vores afkast er den historie, vi allerhelst vil fortælle om. Her
bliver vores resultater målt og vejet, og det er vi ikke bange for.
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FOKUS

ECB ER GÅET I GANG MED
SIN TREDJE UDFORDRING
René Rømer, CFA
Senior porteføljemanager, partner

Det er 10 år siden, at Formueplejes rene realkreditobligationsforening Formuepleje
Fokus så dagens lys. Senior porteføljemanager René Rømer kigger tilbage på de 10 meget
begivenhedsrige år efter finanskrisen og frem mod de kommende udfordringer.
AF RENE RØMER, SENIOR PORTEFØLJEMANAGER, FORMUEPLEJE // RENE.ROEMER@FORMUEPLEJE.DK

I maj 2019 er det 10 år siden, at Formueplejes eneste
’rene’ realkreditobligationsforening Formuepleje Fokus
kom til verden med en obligationsstrategi magen til den,
der igennem meget længere tid har været en del af
Formueplejes mere kendte tangentporteføljer – for eksem
pel Formuepleje Safe.
Nu blev strategien med et slag synlig, og med cirka 9
procent i gennemsnitligt årligt afkast over perioden vil kun
de fleste mene, at afdelingen hidtil har været en succes.
En tradition ved runde fødselsdage er at kigge tilbage på
det forgangne og frem mod det nye. Og det er præcist det,
der vil ske i resten af denne artikel. Hvad har været vigtigst
for afkastet i Formueplejes obligationsporteføljer over de
forgangne 10 år, og hvad vil være vigtigst i fremtiden?

Forfejlet teori

Fokus blev født ind i en tid, der var præget af finanskrisen
i 2008. Finansverdenen og den politiske verden var rystet i
deres grundvold, hvilket også – og måske især – gjaldt
hybriden mellem de to: Centralbankerne.
Forventningen i den vestlige verden før finanskrisen
var, at hvis centralbanken kunne holde inflationen omkring
2 procent, så ville denne prisstabilitet føre til høj, stabil
vækst på både kort og lang sigt. Denne vækst ville blive
understøttet af en finansiel sektor, der gradvist var blevet
mindre reguleret i takt med, at troen på, at finansverdenen
kunne og ville regulere sig selv, blev større – ganske
enkelt, fordi den seneste større globale finanskrise var i
1930’erne.
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Alle blev derfor taget på sengen i 2008, hvor man efter 10
år med 2,0 procent gennemsnitlig europæisk inflation blev
ramt af finanskrisen og kort tid efter – i 2011 – det, der er
blevet døbt den europæiske gældskrise.

Klogere og omnipotent

Specifikt lærte finanskrisen centralbankerne, at prisstabi
litet ikke er en garanti for finansiel stabilitet. Det er blandt
andet derfor, at centralbankerne i dag står for opsynet med
banksektoren i store dele af verden, herunder Europa.
ECB lærte også, at opmærksomhed på de enkelte lande
og ikke kun den samlede eurozone er nødvendig. For den
tilsyneladende rolige periode fra 1998 til 2008 dækkede
over en meget kraftig kredit-, løn- og økonomisk vækst i
periferilande som Grækenland, Italien, Portugal, Spanien
og Irland, mens de nordeuropæiske lande holdt det sam
lede gennemsnit nede. Det gjorde, at de finanspolitiske
kræfter i periferien efter finanskrisen og den europæiske
gældskrise var opbrugte, og den politiske vilje til at bruge
finanspolitik i Nordeuropa ikkeeksisterende.
Det var på dette tidspunkt, og fordi der ikke var andre
alternativer, at ECB oven på to forfejlede rentehævninger
i 2011 som en anden fugl Fønix rejste sig som eurozonens
omnipotente redningsmand og dermed som det altafgørende for alle europæiske obligationsporteføljer de
seneste 8-10 år.
I Formuepleje har vi dengang som nu haft en analyse, der
har vist sig at blive et vigtigt element for en stor del af ren
testrategien i Formueplejeforeningerne helt frem til i dag.

>>

Oven på to forfejlede
rentehævninger i 2011 rejste
ECB sig som en anden fugl Fønix
som eurozonens omnipotente
redningsmand og dermed som
det altafgørende for alle
europæiske obligationsporteføljer
de seneste 8-10 år
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FOKUS

EUROEN ER EN POLITISK
KONSTRUKTION OG KUN
HOLDBAR, SÅ LÆNGE DER
ER POLITISK VELVILJE

Som vi skrev i artiklen "En flig af optimisme", der kan
læses på formuepleje.dk, i 2011, stod Europa over for tre
forskellige problemer med hver sin tidshorisont, men
som alle talte for, at ECB ville føre lempelig pengepolitik i
meget lang tid:
DET KORTE: For det første ville eurozonen bryde sammen
i løbet af kort tid, hvis ikke de enkelte lande kunne låne
på de internationale lånemarkeder. Portugal og Italien
kunne i slutningen af 2011 kun udstede 10-årige obli
gationer ved at betale en rente på henholdsvis 13 pro
cent og 7 procent – mens Danmark tilsvarende kunne
låne til 1,7 procent. Tydeligvis en uholdbar situation,
om hvilken vi i ovennævnte artikel forudså: ”... ECB
ønsker problemet fjernet. Og når ECB først har viljen, så
finder de også vejen med hjælp fra seddelpressen.”
Året efter (den 26. juli 2012) udtalte chefen i ECB
Mario Draghi de nu berømte ord: “Within our mandate,
the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the
euro. And believe me, it will be enough.”
Og dermed forsvandt det kortsigtede problem som
dug for solen.

DET MELLEMLANGE: Det andet problem, vi identificerede,
omhandlede den alt for høje gældsætning i periferi
landene – statsgæld og/eller privatgæld. Som omtalt
ovenfor, så var 00’erne præget af en meget kraftig acce
leration i gældsætningen i periferilandene, hvilket blandt
andet skyldtes de meget markante rentefald, disse lande
oplevede i forbindelse med indtrædelsen i eurosamar
bejdet. Eksempelvis gik den 10-årige græske rente fra
over 7 procent i 1999 til under 4 procent i 2003. Da
finanskrisen ramte, blev store dele af den private gæld
i periferien til statsgæld via bankredninger.
Problemet med gæld er, at i de perioder, hvor gælds
niveauet skal sænkes, sådan som de nordeuropæiske
lande krævede – og stadig kræver – af periferilandene,
går det ud over væksten. Desværre betyder lavere vækst
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i et land typisk en forringelse af statsfinanserne på grund
af lavere skatteindtægter og større sociale ydelser, så det
er slet ikke sikkert, at opstramninger i periferilandene
forbedrer gældssituationen. Set fra vores stol var struk
turreformer og lavere renter på gælden de to eneste løs
ninger – med ECB som leverandør af rentesænkningerne.
Siden har periferilandene gennemført strukturreformer, således at situationen i eksempelvis Spanien ser
noget mindre kritisk ud. Den store undtagelse er Italien,
hvor reform-iveren har været mangelfuld.
Med hensyn til renteniveauet så gjorde ECB meget
mere, end vi havde forestillet os. Renten i eurozonen
er blevet sænket til -0,40 procent, og vi fik dermed ret
i vores forventning om lavere styringsrenter, hvilket
har været en stor del af de tilfredsstillende afkast på
Formueplejes obligationsporteføljer.
Vi må også indrømme, at det storstilede obligations
opkøbsprogram, der blev påbegyndt i 2015, hvor ECB
har købt obligationer via sit såkaldte QE-program for
2.600 mia. euro, lå en del over vores forventninger.
Status på det mellemlange problem er i dag, at gælden
i høj grad stadig findes, men at de lave renteniveauer gør,
at der ikke er noget presserende problem.
DET LANGE: Det tredje problem omhandlede de alt for høje
lønstigninger og den lave produktivitet i periferien i
00’erne sammenlignet med Nordeuropa, hvilket betød
kraftigt svækket konkurrenceevne for periferilandene.
Problemet i det består i, at landene i eurozonen per
definition ikke kan ændre sin valutakurs over for andre
euromedlemmer – den måde relative konkurrencefor
skydninger normalt vil udligne sig på.
Det var for otte år siden et langsigtet problem, men nu
er det blevet mere present. Tiden er med andre ord gået.
Tingene spidser til, når et medlem af eurozonen har
oplevet en så lang periode med lav vækst, at den poli
tiske uvilje mod det eksisterende bliver for stor. Den
seneste regering i Italien er det mest iøjnefaldende

eksempel. Euroen er en politisk konstruktion og kun
holdbar, så længe der er politisk velvilje. Udtræden af
eurosamarbejdet, strukturreformer og lønnedsættelser
er løsninger, som der ikke er politisk vilje til.
Det efterlader blot én løsningmulighed på bordet,
nemlig at forværre konkurrenceevnen i Nordeuropa ved
at hæve lønningerne i Nordeuropa.
Som konklusion på de tre problemer fra 2011 må man
sige, at de har præget pengepolitikken hos ECB i meget høj
grad, hvilket har været en delårsag til de relativt og absolut
gode obligationsafkast i Formueplejeforeningerne.

Hvad fremtiden bringer

At tale om fortiden er naturligvis den nemme del af
skåltalen, hvor de rosende ord naturligt er flere end de
tornede. Ellers var der jo ingen grund til skåltale. Den
vigtigste del er dog, hvad vi forventer af fremtiden på
rentemarkederne.
For at forklare dét tager vi igen udgangspunkt i de tre
ovennævnte problemer, der vil være styrende, så længe
ECB er omnipotent i Europa – og det vil de være nogle år
endnu, da appetitten på finanspolitiske lempelser i Nord
europa fortsat er lav.
Mens problem 1 var det afgørende i perioden fra 2010
til 2013, tog problem 2 over fra 2014 til 2018, hvor ECB’s
QE-program blev afsluttet. Problem 2 er ikke fjernet,
hvorfor de for 2.600 milliarder euro obligationers skæbne
fortsat er vigtig for markederne, men ikke længere det
styrende. Det tror vi i stedet bliver problem 3 (2019 til ?).
Ønskescenariet for ECB i de kommende år er en
højere inflation i Nordeuropa end i periferien, således at
konkurrenceevneforskellene bliver udjævnet. Det hænger
ikke sådan sammen, at ECB pludselig bliver fortaler for

hyperinflation, men man kunne sagtens forestille sig, at
3 procent inflation i Tyskland kunne accepteres.
For at få det bliver ECB nødt til at lade de nordeuro
pæiske økonomier ’brænde lidt på’. Det vil sige at lade
pengepolitikken være mere stimulerende end normalt,
således at arbejdsløsheden falder, og lønningerne stiger.
Timingen i dette er vanskelig, som de manglende
lønstigninger i USA på trods af rekordlav arbejdsløshed
viser, men dette er den eneste farbare vej til løsningen af
problem 3, og som tiden siden Fokus’ fødsel har vist, så
skal man ikke stille sig på tværs af ECB.
Derfor er vores obligationsporteføljer fortsat positio
neret til lave korte renter, mens eksponeringen til de
lange renter er fjernet. Det normale reaktionsmønster
er nemlig, at hvis der er højere inflation, så er de lange
renter også højere.

FAKTABOKS
DET KORTE PROBLEM: 2010-2013

Periferilandene havde ikke adgang til
obligationsmarkederne.

DET MELLEMLANGE PROBLEM: 2014-2018

Den store gældsætning opbygger fra 2000-2008.

DET LANGE PROBLEM: 2019-?

Periferiens konkurrenceevne (især Italiens) er
for dårlig relativt til Nordeuropas.

FOKUS VS. BENCHMARK*
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*Benchmark = 31-01-2013 til nu: Benchmark: (3,5*(50% Nordea Mortgage Constant Maturity 2 og 50% Nordea Mortgage Constant Maturity 3))
– (2,5*(Cibor 3 mdr +0,3%))
29-05-2009 til 31-01-2013: Benchmark: (3,5*(Nordea Mortgage Constant Maturity 2)) – (2,5*(Cibor 3 mdr +0,3%))
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GEARING

GEARING ER SVÆRT AT FORSTÅ,
MEN GIVER GOD MENING
Helle Snedker
Kundedirektør, partner

I Formuepleje er der både mulighed for at investere i gearede og ugearede løsninger. Hvor andre
skruer op og ned for andelen af aktier, er gearing det værktøj, vi bruger i vores blandede fonde
til at skrue op og ned for risikoen. På den måde opnår vi det optimale risikojusterede afkast. Det
er der ikke noget mystisk i, for det virker. Det er Formueplejes investeringskoncept gennem mere
end 30 år det bedste bevis på.
AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, PRESSECHEF, FORMUEPLEJE // JACOB.KNUDSEN@FORMUEPLEJE.DK

Der er mange måder at arbejde med risiko på. Gearing er
en af dem og en vigtig del af Formueplejes værktøjskasse,
hvor vi bruger det til at justere en lavrisikoportefølje
med en overvægt af obligationer.
Formuepleje bliver ofte forbundet med gearing, men
rent faktisk er det kun i fem af Formueplejes i alt 20
børsnoterede investeringsløsninger, der bliver anvendt
gearing. Fordi gearing rummer en række fordele, når
man har fundet den optimale portefølje.
”Det er det, vi har gjort med vores ugearede fond Opti
mum. Her har vi fundet det optimale forhold mellem
risiko og afkast, så man tager en lav risiko for at få et ret
sikkert og stabilt afkast. Ønsker man så højere afkast
end det, og er man villig til at acceptere større udsving
undervejs, bygger vi oven på med gearing, hvor man de
fleste andre steder i vores branche øger andelen af aktier.
Det anbefaler vi ikke, fordi vi jo har fundet den optimale
portefølje med 25-35 procent aktier og 65-75 procent
obligationer, som Optimum er udtryk for,” forklarer
Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje og en
del af Investeringskomiteen.
Her kommer gearingen så ind i billedet, hvis man har
et ønske om at opnå et endnu bedre afkast.
”Vores investeringskoncept går så ud på at tage Opti
mum og geare den. Gør man det en gang, har man Pareto,
en investering med lav-til-middel risiko, og gør man det to
gange, har man vores middelrisikoinvestering Safe, der
svarer til, at man andre steder har 50 procent aktier og 50
procent obligationer. I Epikur er det 3:1 og en over middel
risiko, mens Penta er fire gange gearing svarende til høj
risiko og en investering i 100 procent globale aktier. På
den måde bruger vi gearing som en overbygning af nogle
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meget gode investeringsresultater i en ugearet porte
følje, og vi synes, at vores investeringskoncepts resul
tater taler for sig selv,” lyder det fra Søren Astrup.

En svær størrelse at forklare

Udfordringen med gearing er til gengæld, at det er en
kompleks størrelse og kan være svært både at formidle
og forstå. Derfor er der ofte også nogle misforståelser
forbundet med folks opfattelse af gearing. Dem støder
kundedirektør Helle Snedker og hendes rådgiverteam
ofte ind i. En typisk fejlopfattelse er, at gearing er særligt
risikabelt, men gearingen i sig selv er ikke afgørende for
risikoen. Tværtimod kan man sagtens finde ugearede inve
steringer med højere risici end gearede investeringer. En
ugearet investering i det danske aktieindeks er således
behæftet med højere risiko end eksempelvis Safe, der er
Formueplejes middelrisikoinvestering.
”Gearing er en god måde at styre risikoen på, og det
er et investeringskoncept, der har vist sit værd gennem
mere end 30 år. Hvis man kigger på vores rating i
Morningstar, der kun rater fonde uden gearing, så ligger
Formuepleje helt i top. Vi er altså andet og mere end
gearing, men bruger samtidig gearing som et meget
vigtigt risikostyringsværktøj,” forklarer Helle Snedker,
kundedirektør i Formuepleje.
Hun er helt klar over, at gearing som begreb kan være
svært at forstå og blandt nogle har en negativ klang, men
denne opfattelse beror på misforståelser.
”Vi ved udmærket, at gearing er en kompleks stør
relse. Det er vanskeligt at forklare, og det er noget, vi
konstant arbejder på. I rådgiverteamet diskuterer vi ofte,
hvordan vi gør emnet mere tilgængeligt, fordi det er

vigtigt, at vores investorer forstår, hvorfor vi benytter
denne model. Så gennemgår vi såvel historik som teknik,
hvor vi hele tiden optimerer forholdet mellem risiko og
afkast,” siger Helle Snedker og tilføjer:
”Når det kommer til stykket, er gearing jo noget en
stor del af den voksne danske befolkning gør brug af, for
eksempel når vi køber fast ejendom. Størstedelen af bolig
ejere har typisk gæld i deres bolig og er dermed gearet –
op til forholdet 1:4, der svarer til den ramme, der gælder
for Formuepleje Penta. Det samme gælder alle virksom
heder, der optager gæld og dermed gearer deres forret
ning. ATP, vores alle sammens pengetank, gearer også.
Gearing er altså ikke per definition noget skidt. Og den
måde, vi bruger gearing på i Formuepleje, handler nær
mere om det modsatte, nemlig om at reducere risikoen
mest muligt ved at geare en lavrisikoportefølje."

Bevarer og øger formuer

Det frembringer nogle gode egenskaber i Formueplejes
blandede fonde (Pareto, Safe, Epikur og Penta), der histo
risk har et højere afkast end alternativer med tilsvarende
risiko. I de fire fonde geares en lavrisikoportefølje bestå
ende af omkring 25-35 procent aktier og 65-75 procent
obligationer, som i udgangspunktet er grundopskriften,
når Formuepleje anvender gearing. Andelen er ikke
statisk, da Formuepleje netop er en aktiv forvalter, som
øger og mindsker aktieandelen med fokus på at skærme
investorerne mod fald og sikre, at de får optimalt
udbytte, når mulighederne i aktiemarkedet er gode.
”Det er en dynamisk metode, som er fantastisk til at
bevare og øge formuer, som er det, Formuepleje er kendt

KUNDENS ALTERNATIV
Lav risiko
Lav til middel risiko
Middel risiko
Middel til høj risiko
Høj risiko

GEARING – HELT KORT FORKLARET

Når du kommer med 100 kroner, du gerne
vil have forvaltet, så låner Formuepleje Safe
for eksempel 200 kroner. Til sammen investe
res 300 kroner på dine vegne. Du får således
afkast af alle 300 kr. Dette er at geare sin
investering.
for. Forskel på kort og lang rente giver et positivt bidrag
til det samlede afkast, men vigtigst af alt, er gearingens
støddæmpende effekt i urolige tider på aktiemarkedet,”
forklarer Helle Snedker og uddyber med
inspiration i det motoriserede billedsprog:
”Gearing af en lavrisikoportefølje er i virkeligheden
at sammensætte det perfekte, og så købe mere af det. På
den facon er det både gaspedal og airbag på samme tid.
Gaspedal, fordi gearingen øger det forventede (og indtil
nu realiserede) afkast. Airbag, for når det globale aktie
indeks tager en tur sydover, vil den store obligationspor
tefølje virke dæmpende, selv om obligationerne er købt
for lånte midler. Kort fortalt er det vores risikostyrings
værktøj,” forklarer hun og runder af:
”Som en slutbemærkning er det også værd at få med,
at man som kunde i Formuepleje aldrig vil kunne tabe
mere end de penge, man selv har investeret. Normalt
siger man, at gearing betyder, at man kan tabe flere
penge, end man har investeret. Det er ikke tilfældet som
kunde i Formuepleje. Det er aldrig kunden, der gearer,
da det foregår i Formueplejes porteføljer. I øvrigt låner
vi til renter, der p.t. er negative.”

FORMUEPLEJES KAPITALFORENINGER
OPTIMUM

Lav risiko

PARETO

+

SAFE

+

EPIKUR

+

PENTA

+

Obligationer

Aktier

Lavrisikoporteføljen hedder Formuepleje Optimum og er sammensat af 25-35% globale aktier – resten investeres i obligationer plus en mindre del virksomhedsob
ligationer i enkelte af fondene. Lavrisikoporteføljen har fem stjerner i Morningstar og har 13 års historik bag sig. Fra lavrisikoporteføljen kan vælges fire trin op ad
risikostigen, hvor gearing i forholdet 1 til 1/2/3/4 er det, der løfter det forventede afkast fra trin til trin.
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PREMIUM ELITE

FORMUEPLEJE

– kundepleje i særklasse
Formuepleje har investeringsløsninger til alle og et koncept, der passer til enhver, hvad enten
du investerer 100 kroner eller en milliard kroner. Den 1. april tilføjer vi Premium Elite til
paletten – et tilbud, som er målrettet investorer med mere end 10 millioner kroner investeret
i Formueplejes løsninger.
AF HENRY HØEG, DIREKTØR FOR KUNDERÅDGIVNING, FORMUEPLEJE // HENRY.HOEG@FORMUEPLEJE.DK

Alle kunder er velkomne i Formuepleje. Om du investe
rer 100 kroner eller 1 milliard kroner, har vi investe
ringsløsninger, der passer til dig. Og siden Formuepleje
blev etableret i 1986, har vi arbejdet med at udvikle
løsninger, der skal give et bedre risikojusteret afkast i
forhold til traditionelle løsninger. Selvom Formueplejes
løsninger ikke distribueres via banker, har over 11.000
private investorer aktivt fundet vej til os.
Lige meget hvor mange penge, du som kunde investe
rer i Formuepleje, er det samme afkast i forhold til risiko
vi tilbyder. Derimod er rammen for hvilken rådgivning,
du modtager, forskellig.
Det kræver mere end 3 millioner kroner i investeret
kapital at få tilknyttet din egen personlige rådgiver, der
kan være professionel sparringspartner på privatøkono
miske forhold som skat, pension og arv. Investerer du
mindre beløb, er du altid velkommen i Formuepleje på
vores kontorer i Aarhus eller Hellerup, og kontakt os
gerne på telefon eller mail.

Vi går en ekstra mil

Den 1. april søsætter Formuepleje et nyt koncept:
Premium Elite. Med det ønsker vi at tilbyde vores kunder
med mere end 10 millioner investeret i Formuepleje
ekstra ydelser og services udover det, de allerede kender
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som Premium-kunder. Det bliver eksempelvis muligt
at tage sin revisor med til møder med Formuepleje på
vores regning.
I Formuepleje har vi oftest kun langvarige kunde
forhold og ofte med tætte personlige relationer. Det kan
også ses på de nye tiltag for Premium Elite.
Vi bygger videre på de erfaringer og succeser, vi
har fået med praktikophold for børn og børnebørn til
Premium-kunder og tilbyder nu et mere intensivt og
udvidet praktikforløb for børn og børnebørn af Premium
Elite-kunder. Derudover vil vi gøre det muligt at net
værke ved company days (golfarrangementer, red.),
hvor der er færre deltagere end til company days i
Premium-regi.
Premium Elite vil blive videreudviklet i fremtiden.
Vi ser en sammenhæng mellem den økonomiske tryghed
og helbred. Helbredet er afgørende for økonomien for
både lønmodtagere og virksomhedsejere – derfor afdæk
ker vi for tiden services inden for dette område sammen
med en samarbejdspartner.
Uanset hvordan det ender, er processen med at
sikre Formueplejes kunder de bedst mulige ydelser en
opgave, der aldrig slutter. Det er en del af Formueplejes
dna at gå en ekstra mil for at gøre en reel forskel for
vores kunder.

12-meter sejlads er også et
af de netværksarrangementer,
du som Premium
Elite-kunde har mulighed for
at deltage i

Som Premium Elite-kunde får du de Premium-fordele,
du allerede kender*

• Gratis Eurocard og Priority Pass med loungeadgang i
diverse lufthavne
• Personlig rådgiver samt adgang til kompetent sparring
• Mulighed for 2-dages praktikophold i Aarhus for børn
og børnebørn under uddannelse
• Faglige arrangementer, der giver mulighed for et helt
specielt netværk
• Speciel rapportering

+ specielle fordele for Premium Elite-kunder*

• Mulighed for at tage revisor med til møder med For
muepleje én gang om året (Formuepleje dækker op til
2 timer eller maks. 3000 kroner)
• Gratis oprettelse og administration af LEI-kode
(lovpligtigt EU cvr-nummer for erhvervsdrivende)
• Børn og børnebørn kan komme på et udvidet
praktikforløb med besøg hos europæisk kapital
forvalter (maks. 25 år)
• Adgang til særlige netværksarrangementer med et
begrænset antal deltagere
* Ydelserne kan være skattepligtige.
Det er op til kunden selv at indberette til SKAT.

Læs mere om Premium Elite på formuepleje.dk/premium
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I FORMUEPLEJE
KAN VI GIVE DIG DET
SAMLEDE OVERBLIK
OVER DIN RISIKO

Søren Nielsen
Senior formuerådgiver, partner

Noget af det første, nye kunder støder på i Formuepleje, er vores formueanalyse. Den giver det
samlede overblik over samtlige af dine investeringer og kan fastslå din samlede risiko. Dermed
er den et rigtig godt udgangspunkt for den efterfølgende snak, hvor vi i fællesskab skal lægge
os fast på, hvad der er den rigtige løsning for dig.
AF SØREN NIELSEN, SENIOR FORMUERÅDGIVER, FORMUEPLEJE // SOEREN.NIELSEN@FORMUEPLEJE.DK

I Formuepleje kan vi godt lide at sige, at vi ikke er som
alle andre. Det er vi nemlig ikke. På det menneskelige
plan kan vi godt lide de nære kunderelationer, og på
det rådgivningsmæssige plan har vi et værktøj, der også
skiller sig ud: Formueanalysen, som vi har udviklet og
bruger til at skabe det store forkromede overblik over
kunders samlede investeringer.
På den måde kan vi ramme den helt rigtige risikoprofil og endda skabe større muligheder for at opnå et
bedre afkast.
Typisk ved du som kunde måske godt, hvad du har valgt
af risiko i din pensionsordning og muligvis også i dine frie
midler, men det samlede overblik er vanskeligere at give.
Det får man ingen steder, heller ikke nede i banken.
Her kommer Formueplejes formueanalyse ind i billedet.
Det samlede overblik over dine investeringer med din
samlede risiko kan du få hos os. Det er noget, vi tilbyder
vores kunder første gang, vi snakker med dem. Meget
bedre udgangspunkt for en investeringssnak får man ikke.
Det gælder, uanset hvilken risikoprofil du har, at det
kan være en god ide at kigge på tværs over alle dine inve
steringer for at finde ud af, hvilken risikoprofil du har,
hvilken du ønsker – og også hvilken risikoprofil, der er
den optimale i din situation.
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Svært at vurdere samlet risiko ved flere investeringer

Man kan ikke bare antage, at to investeringer, der begge
har høj risiko, lagt sammen har høj risiko. Det kan sag
tens ende med at være en investering i middel risiko,
når man lægger dem sammen.
Det er vores formueanalyse i stand til at tage højde
for, og det er noget, man som privatperson ikke har en
jordisk chance for at regne ud. Med udgangspunkt i det
har jeg taget et tænkt eksempel med på, hvordan en
formueanalyse kunne se ud i virkeligheden:
Mit eksempel handler om en investor, der er i begyn
delsen af 50’erne, og som driver selvstændig virksomhed.
Investoren leger selv lidt med nogle individuelle danske
aktier med sine frie midler og har desuden et par
investeringsforeninger med forskellige udenlandske
aktier. Investoren syntes, at det var sjovt med aktierne
engang, men tiden tillader det ikke længere, og erkend
elsen er også, at det er svært at slå markedet.
Selskabsmidler og ratepension passes af banken via
en række investeringsforeninger, men han er ikke impo
neret over resultaterne. På den baggrund og efter anbe
faling fra en god ven er han kommet til Formuepleje for
at få et forslag til, at vi overtager styringen af hele porte
føljen. Den samlede formue udgør 14,3 millioner kroner. >>

En af de største fejl, som
privatinvestorer ofte begår,
er at de ikke lægger en
ordentlig plan
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OVERBLIK OVER INVESTERINGER FØR OG EFTER FORMUEANALYSE
Optimum
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12,0%
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14,3%

Sharpe Ratio
Worst case 3 år / 95% s.syn.
Risikovurdering

Formueanalyse viser vejen

0,42
-17,8%
Over MIDDEL

Her er Formueanalysen noget af det første, vi bringer i
spil, fordi den giver både os og investoren det samlede
overblik. Og i det tænkte eksempel hæver vi det forven
tede afkast fra 5 procent til 9,8 procent.
Godt nok stiger de daglige udsving målt ved standard
afvigelsen en anelse, men til gengæld sænkes worst casescenariet betragteligt fra 17,8 procent til 10,8 procent.
Derved sænkes den samlede risikovurdering fra ”over
middel” til ”middel”. Alt sammen ved at lægge en mere
velovervejet plan.
Det fremgår ikke af Formueanalysen, men jeg optime
rer også på skattemiljøerne ved at lægge den højeste
risiko ind i pensionsmiljøet, hvor afkastbeskatningen er
lavest, og jeg sænker risikoen betragteligt i de frie midler,
hvor man finder den højeste afkastbeskatning. Sådan
kan vi godt lide at anlægge det, og det er et spørgsmål
om optimering.
Midlerne i selskabet skal formentlig anvendes i porti
oner på kort, mellem og langt sigt, hvorfor jeg fordeler
investeringerne på Optimum, Safe og Penta, der er vores
investeringsløsninger i henholdsvis lav, middel og
høj risiko.
Det er ingen snuptagsløsning og ingen fiksfakserier,
men grundig planlægning, og det øger mulighederne for
at få et godt afkast.
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Safe
22,2%

Sharpe Ratio

0,68

Worst case 3 år / 95% s.syn.

-10,8%

Risikovurdering

MIDDEL

Find en plan og hold dig til den

En af de største fejl, som privatinvestorer ofte begår, er
nemlig, at de ikke lægger en ordentlig plan. Så investerer
de lidt på må og få, og pludselig står de på et tidspunkt
med noget, der ligner en portefølje. Men i virkeligheden
er det en sum af tilfældigheder, og budskabet herfra er, at
man er nødt til at have en plan, og man bør holde sig til
den, så længe den holder sig inden for den retning, der
er udstukket.
Man skal sådan set holde sig til planen, både når mar
kederne falder, som de gjorde i 4. kvartal 2018, og når de
stiger som i januar og februar. Hvis du har lagt en plan
og først skal bruge pengene om tre, fem eller flere år, så
nytter det hverken at sælge i panik eller for at hjemtage
gevinsten, når tabet er genvundet. I første kvartal 2019
har vi fået en del henvendelser fra folk, der vil sælge og
tage gevinsten, selv om det ikke er lang tid siden, at de
satte sig ned og lavede en plan om at holde investeringen
i tre-fem år endnu.
Der er det vores opgave som rådgivere at stille vores
ekspertise til rådighed. Vi gør naturligvis loyalt, som
kunden beder om og har det bedst med, men vi forholder
os også retten til at gøre opmærksom på, hvis det strider
imod den retning, der er blevet lagt. I min egen rådgiv
ning vil jeg altid fortælle åbent og ærligt, hvad jeg mener,
men naturligvis også acceptere kundens beslutning.

UDFALDSRUM FOR AFKAST MED 90% SANDSYNLIGHED
Millioner
25

Øvre grænse med 95% sandsynlighed
21,0

Forventet afkast for den foreslåede portefølje
20

Nedre grænse med 95% sandsynlighed

15
12,4
10

5

8,5
5,0

4,6

1,4
0

1 år

2 år

3 år

-1,7

-1,6

4 år

5 år
-0,7

-5
Den foreslåede porteføljes forventede afkast er her vist som et udfaldsrum. Den mørkerøde fuldt optrukne linje i midten viser det forventede
afkast. Ifølge vores forventninger til afkast og risiko vil porteføljens afkast med 90% sandsynlighed ligge mellem den blå og den orange linje.
Udfaldsrummet i porteføljen er beregnet ud fra et eksempel på 14,3 millioner kroner.							
							

Har du en investeringshorisont på 10-12 år, men kun tør
løbe den laveste risiko, vil jeg fortælle, at det lyder som
en dårlig ide, fordi det vil betyde, at du går glip af en
masse afkast. Tommelfingerreglen er, at man godt kan
tage middel til høj risiko, hvis man først skal bruge pen
gene om fem år eller længere ude i fremtiden.

Risikovillighed bliver sat under lup

Hvis vi skal have et godt og langvarigt samarbejde, skulle
vi gerne kunne sidde over for hinanden om 10 år og sige,
at det gik da vist meget godt frem for at bryde op om
seks måneder, fordi vi talte forbi hinanden.
Omvendt skal man respektere, at mange ikke vil lade
pengesager gå ud over deres nattesøvn. I princippet burde
alle Formuepleje-kunder vælge Penta, hvis deres investe
ringshorisont er længere end fem år. Men det skal alle ikke,
når det kommer til stykket. Et er et princip på papiret, men
hvis man ikke kan tåle de udsving, der kan komme, skal
man gardere sig med noget, der har mindre risiko.
Derfor er et af mine første spørgsmål til en ny kunde
typisk, om vedkommende kan leve med, at deres inve
stering kan falde 15 procent. Og jeg nøjes ikke med at

spørge én gang, men indgående igen og igen. Svarer kun
den ja, vil jeg vide, om han eller hun har prøvet det før,
eller om det er noget, de tror. Der er det vores opgave at
trykprøve kundens risikovillighed og finde ud af, om det
virkelig er rigtigt, at kundens investeringshorisont er trefem år og ikke afhængig af det fald, der er fra tirsdag til
onsdag. At ligge med både for høj og lav risiko er nemlig i
udgangspunktet forkert.
For mit eget vedkommende har jeg tidligere været for
forsigtig i min pension. Det er jo også en risiko at løbe.
Risiko handler altså om mere end, hvor meget man kan
tabe. Hvad hvis jeg kunne have fået mere ud af min inve
stering, end jeg gør nu? Det er også en slags risiko.
Det, vi kan tilbyde med Formueanalysen, er, at vi kan
ramme det samme afkast, som kunden får i dag med en
lavere risiko – eller samme risiko som i dag og opnå et
højere afkast. Det skyldes de gode egenskaber i vores
gearede fonde. Der er et væld af muligheder, når vi først
går i gang med at vise, hvad Formueanalysen kan.
Spørgsmålet, der skal besvares, er, hvad risiko betyder
for dig. Risiko betyder nemlig ét for dig og noget andet
for mig, og sådan svinger det også fra kunde til kunde.
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MAKROØKONOMI

HVILKEN FORSKEL
EN MÅNED KAN GØRE
Hvis man var i tvivl om, hvor stor betydning pengepolitikken har for udviklingen på de finansielle
markeder, kan man bare tage et kig på aktiemarkederne i henholdsvis december 2018 og januar 2019.
Den amerikanske centralbanks mere lempelige retorik og planer om en rentepause var stærkt
medvirkende til at ændre stemningen fra iskold til småeuforisk.
AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, PRESSECHEF, FORMUEPLEJE // JACOB.KNUDSEN@FORMUEPLEJE.DK

Hvis man skulle have glemt, at det går op og ned på de
finansielle markeder, kan man blot sammenligne stem
ningen i henholdsvis december og januar. Sjældent er det
gået så stærkt med at forvandle trist tungsind til optimisme
fra slutningen af 2018 til starten af 2019.
I december kulminerede angsten for en kraftig vækst
opbremsning i verdensøkonomien. Lagt sammen med
udsigten til faldende indtjening i virksomhederne, en
måske forværret handelskrig mellem USA og Kina og frygt
for flere renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank,
skabte det en tænderskærende nervøsitet i markedet.
Men så begyndte USA’s centralbankchef Jerome Powell
at tale markederne til ro ved at signalere, at man ikke har
travlt med at hæve renten og i stedet vil se tiden an. Den
retoriske intervention har givet fuld valuta for pengene.
”What a difference a month makes. Vi er gået fra stor tur
bulens i december til et langt mere positivt syn på tingene i
januar og frem til nu. Det understreger endnu
en gang, hvor stor betydning pengepolitikken, særligt i
USA, har for udviklingen på de finansielle markeder. Det
er temmelig potent, hvad der sker,” siger Henrik Franck,
direktør og partner i Formuepleje, der ikke er i tvivl om, at
Feds blødere signaler og udmeldinger om en rentepause er
den altdominerende faktor i, at de finansielle markeder ser
mere lyst på tingene end før jul.
”Frygten i markedet gik på, at vi både stod foran en kraf
tig vækstopbremsning, og at Fed på samme tid insisterede
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på at hæve renten, i øvrigt til præsident Trumps store
frustration. Nu har man faktisk fået det modsatte:
At vækstopbremsningen nok kommer, men at den nok ikke
bliver værre end det, som allerede var afspejlet i markedet,
og samtidig har Fed sat renteforhøjelserne i bero. Det er en
attraktiv cocktail for investorerne,” forklarer Henrik Franck,
der igen-igen kan konstatere, at pengepolitikken i de 10 år
efter finanskrisen har medført de utroligste renteniveauer:
”Det er usædvanlige tider, vi lever i. Herhjemme har
vi kunnet se 10-årige obligationer med 0 procent i rente.
Nogle af de ting, vi ser, er helt klart konsekvenser af den
ukonventionelle og ekstremt lempelige pengepolitik,
centralbankerne har ført i det seneste tiår.”

Handelskrig har også en rolle at spille

Selv om Feds nye signaler kan tage broderparten af æren
for, at markederne har rettet sig op, så er der også andre
årsager til, at januar og februar har givet positive afkast,
hvor december bød på mismod og negative afkast.
”Det er ikke den eneste forklaring, for den mere imøde
kommende retorik i handelskrigen mellem USA og Kina
har også spillet en rolle. Nu forventer markedet, at de
to lande nærmer sig en form for forbrødring og når til
enighed om en handelsaftale. Det har også medvirket
til at trække i positiv retning, selv om Feds nye rentesig
naler helt klart har været mest udslagsgivende,” siger
Henrik Franck.

I DECEMBER KULMINEREDE ANGSTEN
FOR EN KRAFTIG VÆKSTOPBREMSNING
I VERDENSØKONOMIEN. VI ER GÅET FRA
STOR TURBULENS I DECEMBER TIL ET
LANGT MERE POSITIVT SYN PÅ TINGENE
I JANUAR OG FREM TIL NU
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MAKROØKONOMI

FRANKRIG OG ITALIEN ER LIGE NU
EUROENS SVAGE LED. TIDLIGERE VAR
DET PORTUGAL OG GRÆKENLAND,
SOM VAR I FOKUS
Direktør, partner, Henrik Franck

Mere ro om Europas problemer

Samtidig er udfordringerne i Europa faldet lidt i baggrun
den. Selv om skæringsdatoen for Storbritanniens udtræden
af EU er rykket nærmere og nærmere, uden en egentlig
udtrædelsesaftale er kommet på plads, har det ikke med
ført synderlige reaktioner i markedet ved årets begyndelse.
”Hvad Brexit angår, har skrækscenariet været, at bri
terne ville udtræde uden en aftale på plads, og uden at der
ligger en plan for det fremtidige samarbejde. Men der er
næppe mange, der har forventet, at briterne træder hårdt
ud af EU’s medlemskreds den 29. marts. I stedet har det
været en tro på, at datoen for, hvornår Brexit kan finde
sted, ville rykke sig. Det har været med til at eliminere den
uro, som forventningen om et hårdt Brexit potentielt
kunne skabe (redaktionens slutning lå inden, vi kendte
udfaldet af Brexit den 29. marts, red.),” siger Henrik Franck.
Heller ikke de europæiske problembørn Italien og
Frankrig, der i 2018 skabte et vist postyr i eurosamarbej
det, har hidtil haft nogen negativ indvirkning i 2019.
”Frankrig og Italien er lige nu euroens svage led. Tid
ligere var det Portugal og Grækenland, som var i fokus.
Fælles for den gruppe af lande er, at de har svært ved at
hænge på stærke økonomier som Tyskland og de nordiske
lande, hvor bl.a. Danmark jo er pseudomedlem af euroen.
Det vil blive et tema igen, men det er ikke noget, der helt
aktuelt skaber de store bekymringer,” siger Henrik Franck.

Lad dig ikke overvælde af eufori

Han peger dog også på, at man ikke skal lade sig rive blindt
med af stigningerne i de finansielle markeder siden nytår.
4. kvartal 2018 og særligt december sidder stadig stærkt i
hukommelsen, og man skal fortsat forvente høj volatilitet i
de finansielle markeder.
”Udviklingen fra slutningen af 2018 til starten af 2019
viser, hvor hurtigt stemningen kan vende. Lige nu er det så
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med positivt fortegn, og det kan vi jo bedst lide, men man
skal altså være opmærksom på, at stemningen risikerer at
vende igen, hvis de i øjeblikket relativt positive forventnin
ger til Brexit, handelsaftale og økonomiske nøgletal ikke
bliver indfriet. Og de gode nyheder lige nu ændrer over
ordnet set ikke på, at vi skal forvente en vis vækstafmat
ning i 2019,” noterer Henrik Franck med henvisning til, at
IMF i sine seneste vækstforudsigelser fra januar skønner,
at væksten taber momentum i 2019.
Dog ikke mere, end at IMF fortsat forventer en vækst i
verdensøkonomien på 3,5 procent i 2019 og 3,6 procent i
2020. Det er henholdsvis 0,2 og 0,1 procentpoint mindre
end ved IMF’s vækstprognose i oktober.
”I forhold til de voldsomme bekymringer, der lå i marke
det, hvor nogle ligefrem så snarlig recession nærme sig,
så er det en meget beskeden nedgradering. Oven i købet
var afmatningen forventet, så det er også med til at lægge
en dæmper på de værste bekymringer, at omfanget af
opbremsningen ser ud til at lande i et overkommeligt leje.
Det smitter også positivt af på de finansielle markeder,”
afrunder Henrik Franck.

AFKAST

Første kvartal var som forvandlet
Efter de voldsomme kursfald i 4. kvartal 2018 og særligt i december
har starten på 2019 budt på helt anderledes positive toner. USA’s
centralbank Fed har besluttet at holde renten i ro indtil videre, og det er
den tungestvejende årsag. Men mere forsonlige toner i handelskrigen
har også en betydning. Formueplejes investeringsløsninger er kommet
meget stærkt i gang i år. Alle tal opdateret den 20. marts 2019.
AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, PRESSECHEF, FORMUEPLEJE // JACOB.KNUDSEN@FORMUEPLEJE.DK

• Det blev en turbulent afslutning på
2018, der sluttede med negative afkast
over stort set hele linjen. Formueplejes
investeringsløsninger klarede sig trods
negativt afkast dog relativt set over en
bred kam bedre end både markedet og
konkurrenterne.
• 2019 har til gengæld budt på en ander
ledes god start både for de finansielle
markeder som helhed og Formueplejes
investeringsløsninger i særdeleshed.
Optimum, der er Formueplejes lavri
siko-portefølje, er steget 5,6 procent
siden årsskiftet eller 0,2 procentpoint
bedre end en tilsvarende investering
i et lavrisikoindeks.

• På samme måde gælder det, at Pareto
(lav til middel risiko) er steget 10,5
procent og ligger 3,5 procentpoint foran
en investering i et indeks med tilsva
rende risikoprofil, og Safe, der er
en investering med middel risiko, er
steget 13,1 procent – eller 5,1 procent
point mere end en investering i et
middelrisikoindeks.
• Epikur (middel til høj risiko) og Penta
(høj risiko svarende til 100 procent
globale aktier) er steget henholdsvis
6,2 og 5,6 procentpoint mere end deres
sammenlignelige indeks.

Epikur har således haft et impone
rende afkast på 16,2 procent i år – og
Penta endnu højere med 18,7 procent.

• Formueplejes aktieinvesteringsfonde
LimiTTellus og Globale Aktier har
begge klaret sig bedre end verdensak
tieindekset. Især LimiTTellus har lagt
godt fra land i 2019 og er steget 17
procent – eller 3,9 procentpoint mere
end MSCI. Globale Aktier nøjes med
13,3 procent – 0,1 procentpoint bedre
end MSCI.

• I Formuepleje Fokus, der er en mode
rat gearet portefølje af realkreditobli
gationer, har afkastet siden årsskiftet
været 2,2 procent.

• Også på virksomhedsobligationsfron
ten er der efter et hårdt 2018 atter po
sitive afkast at skrive om. Formuepleje
Global High Yield har således givet et
afkast på 5,6 procent, siden 2018 blev
til 2019, mens EM Virksomhedsobligati
oner ligger med et afkast på 4,9 procent.
• Årsagerne til den ændrede markeds
stemning skal primært tilskrives den
amerikanske centralbank, der selv for
årsagede en stor del af markedsuroen
tilbage i december ved at hæve renten
og signalere endnu flere renteforhøj

elser. Den udmelding skabte stor nervø
sitet i markedet og bekymring for op
svingets holdbarhed, så det var godt
nyt, da Fed i januar foretog en U-ven
ding og lagde kursen om og i stedet
signalerede rentepause. Det har fjernet
nervøsiteten i markedet og normali
seret risikobilledet.

• Mere forsonlige toner mellem USA og
Kina og udbredte forventninger om, at
det lykkedes de to lande at lande en
handelsaftale frem for at lade handels
krigen bryde ud på ny med udgangen
af marts, har også haft en positiv effekt
på markedsstemningen.

• Markedet har længe været nervøst for,
om en kraftig vækstopbremsning var
under opsejling. En afmatning kommer
der i en eller anden form, men op
bremsningen bliver ikke så brat som
frygtet. For Europas vedkommende er
udsigterne dog anderledes, og både
OECD og ECB har justeret deres vækst
skøn for eurozonen kraftigt ned.
• På baggrund af de sænkede vækstfor
ventninger i Europa har ECB skubbet en
kommende renteforhøjelse længere ud i
fremtiden og klart tilkendegivet, at ren
ten ikke bliver hævet i 2019 og muligvis
også endnu længere.
• Overordnet set forventer Formuepleje
fortsat, at 2019 bliver et godt investe
ringsår, hvor dårlige nyheder om den
globale vækst, Brexit, handelskrig, Ita
lien og Frankrig dog kan udløse vola
tilitet i markedet. 2019 er kommet rig
tig godt i gang, men man skal nok ikke
regne med, at takterne fra januar fort
sætter i samme stil hele året.
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AKTIEPORTRÆT

ASIATISKE MILLIARDÆRER
GIVER JULIUS BAER VOKSEVÆRK

Rasmus Lee Hansen
Senior Research Analyst
AllianceBernstein

Den schweiziske privatbank Julius Baer har fokuseret sin forretning på
at forvalte formuer for meget velhavende kunder. Og det gør den godt.
Med næsten 130 år på bagen og 2500 milliarder kroner under
forvaltning formår banken at vokse med 5 procent om året, og en
stor del af væksten skabes i det fremadstormende Asien. En god
værdiansættelse kombineret med en god organisk vækst legitimerer
aktien som en del af Formueplejes globale aktieportefølje.

AF CHARLOTTE ALLUM, COMMUNICATION OFFICER, FORMUEPLEJE // CHARLOTTE.ALLUM@FORMUEPLEJE.DK

Fordelingen af klodens rigdom er under udvikling. Asien,
der tidligere kæmpede med udbredt fattigdom, har over
de seneste årtier udviklet sig til epicentret for væksten i
verden. Det smitter af på antallet af rige mennesker på
verdens største og folkerigeste kontinent, og det smitter
igen af på velhaverbanker som Julius Baer.
Næsten 20 procent af verdens velhavere kommer nu
fra Asien, og Julius Baer fremhæver selv Asien som deres
andet hjemmemarked, og det er hovedårsagen til, at
velhaverbanken primært oplever sin vækst herfra. Den
schweiziske bank udgør 2,8 procent af Formueplejes
globale aktieportefølje, der er fordelt på i alt 61 børs
noterede selskaber, og danner rammen om dette maga
sins aktieportræt.
”Julius Baer er en fokuseret velhaverbank, hvis
forretningsmodel udelukkende er baseret på at bevare
og øge formuer primært for kunder med mellem 15-65
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millioner kroner i investerbar formue. Og i takt med at
andelen af velhavere vokser, øges grundlaget for deres
forretning,” siger senioranalytiker Rasmus Lee Hansen
fra AllianceBernstein, som udvælger aktierne i Formue
plejes globale aktieporteføljer.
Konkurrenter som UBS og Credit Suisse har en bredere
produktpalette. For eksempel kan de klargøre en børsno
tering og tilbyde egne investeringsprodukter, hvilket er
noget, der appellerer til de ultrarige, som er dem med over
65 millioner i formue. Men det forhindrer ikke Julius Baer i
at vokse strukturelt, især i Asien, hvor væksten i formuer
er særligt høj.

Mere end en milliardær om ugen

For 12 år siden var der 16 milliardærer i Kina. I 2018
var der 373. Julius Baer er blandt de fem største i Asien
og blandt de tre største udenlandske spillere i Indien.

For 12 år siden var der 16 milliardærer i Kina,
i 2018 var der 373 milliardærer
”I Asien har man typisk ikke kun en, men tre-fire formue
forvaltere til at forvalte formuen for at beskytte sig, hvis
noget skulle gå galt. Derfor behøver man ikke nødvendig
vis at være nr. 1 for at være en succes,” forklarer Rasmus
Lee Hansen og tilføjer:
”Det asiatiske marked vokser næsten to gange så
hurtigt som den vestlige verden. I Asien skabes der en
ny milliardær om ugen, og kombinationen af en hurtigt
voksende kundebase kombineret med de eksisterende
kunder, der også har set formuerne vokse over det
seneste årti, skaber en stor volumen.”
Udover at Asien er i kraftig vækst, oplever Julius Baer
stadig fornuftig vækst i den vestlige verden, hvor der i
kraft af stigende formuer fortsat er behov for god råd
givning vedrørende formuebevarelse og -øgning.

Værdiansættelsen taler for investering

Julius Baer er som investering attraktivt prisfastsat, for
eksempel illustreret ved at den pris, investor betaler for
hver indtjeningskrone, er cirka 30 procent lavere end
normalt. Indtjeningen er baseret på en årlig organisk
vækst på 5 procent, og det er et højere niveau end
konkurrenter som UBS og Credit Suisse.
”Julius Baer har en stor og bredt fordelt volumen, der
årligt øges med godt 20 milliarder kroner, og vi forventer,
at det vil fortsætte og dermed vil understøtte en fortsat
god indtjening. De har en lav kapitalbinding og leverer
fornuftige pengestrømme samt har en stærk balance
med en solvensgrad, der er 2 procentpoint højere end

påkrævet. Det vidner om en sund investering,” fortæller
Rasmus Lee Hansen.
Derudover har selskabet en skalérbar forretnings
model, uden at det øger de samlede omkostninger.
”Skalérbarheden har dog historisk været et problem,
og det skyldes en masse dårligdomme omkring den
schweiziske banksektor. Dermed har den operationelle
gearing været lavere end forventet,” forklarer
Rasmus Lee Hansen.

Sikkerhed erstatter hemmelighedskræmmeri

Et af kritikpunkterne ved schweiziske banker har
tidligere været, at det var et sted, hvor man gemte penge
for konen, partneren, skattevæsenet eller lignende,
hvilket selskabet har erkendt og bødet for. Nu er bøtten
vendt, og man slår sig op på nogle helt andre ekspertiser.
”Julius Baer slår i dag på at være en sikker havn til
dine penge. Udover at de generelt har skaleret op på
compliance over de seneste år, bygger de deres eksi
stensberettigelse på sikkerhed forstået som den service
du køber: Schweizisk stabilitet, stabil valuta, muligheden
for at vælge de bedste eksterne managers, god finansiel
infrastruktur, som har vist sit værd i århundreder,
veluddannet personale og et solidt brand,” siger Rasmus
Lee Hansen.
Og er man eksempelvis formuende i Brasilien, Indone
sien eller andre lande, der lever med politisk ustabilitet
og ustabil valuta tæt inde på livet, er sikkerhed og stabi
litet noget man gerne vil betale for.

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

HISTORIEN BAG JULIUS BAER

Julius Baer er en privatbank, der er grundlagt i 1890
i Zürich i Schweiz af bankmanden Julius Bär. Banken
tilbyder formueforvaltning for velstående kunder
og er den næststørste bank i Schweiz. På verdensplan
er det den største bank, når det drejer sig om fokuseret
formueforvaltning med godt 2500 milliarder kroner
under forvaltning. Med mere end 6600 medarbejdere,
hvoraf omkring en fjerdedel er rådgivere, er Julius Baer
til stede i mere end 50 byer verden over.
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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 2018
forarbejdede Visa 124,3 milliarder transaktioner, med
en total volumen på 8,2 billioner dollar. Visa havde en
omsætning på 20,6 milliarder dollar i 2018, med om
kring 15.000 ansatte.

Service Corporation International (SCI) er
et amerikansk selskab, som leverer goder og
services i forbindelse med begravelser.
Selskabet har hovedsæde i Neartown, Houston Texas og
arbejder med 400 kirkegårde fordelt på 45 stater, otte
canadiske provinser samt Puerto Rico. SCI blev dannet i
1962 og omsatte i 2017 for næsten 3,1 milliarder dollar
med over 23.000 ansatte.

Starbucks Corporation er en ameri
kansk kaffekæde, som blev stiftet i
Seattle i 1971, og har i dag mere end
29.000 forretninger i 70 forskellige
lande. I 2018 omsatte virksomheden
for 24,7 milliarder dollar med omkring 291.000 ansatte
på verdensplan.

Anthem Inc. er et amerikansk
sundhedsforsikringsfirma, som
blev grundlagt tilbage i 1940’erne i Indianapolis, Indiana,
USA. Efter sammenlægningen med WellPoint Health
Networks i 2004 blev Anthem Inc. det største for-profit
sundhedsfirma under Blue Cross and Blue Shield Asso
ciation, en forening af sundhedsforsikringsorganisationer.
Anthem Inc. omsatte i 2017 for 90 milliarder dollar med
over 53.000 ansatte.

Julius Baer er en investeringsbank
med hovedsæde i Zürich. Bankens
forretningsområde består i at forvalte velhavende kun
ders formuer. Virksomheden omsatte i 2017 for 3,25
milliarder schweizerfranc. Julius Baer har 388,4 milliar
der schweizerfranc under forvaltning. Selskabet beskæf
tiger mere end 6000 mennesker på verdensplan.
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Det mere end 100 år gamle
Naspers har hovedsæde i Syd
afrika. Derfra drives et selskab
med brede aktiviteter i internet kommunikation, under
holdning og gaming. Selskabet ejer en stor andel af det
kinesiske konglomerat Tencent. Omsætningen var i 2018
på 20 mia. dollar. Naspers beskæftiger mere end 24.000
mennesker på verdensplan.

Wells Fargo er en amerikansk finans- og
bankvirksomhed, som blev stiftet i 1852, og
har hovedsæde i San Francisco i Califor
nien. Wells Fargo er en multinational kon
cern, som dækker i det meste af USA, men også er til stede
i 35 lande i verden med over 70 millioner kunder. Wells
Fargo tilbyder mange af de traditionelle bankydelser, som
for eksempel privatkundebank, erhvervsbank og investe
ringsbank. I 2017 havde Wells Fargo. 262.700 ansatte og
omsatte for næsten 88 milliarder dollar.
Dover Corporation er en ameri
kansk producent af specialiserede
industrielle produkter. Selskabets
produkter anvendes inden for en række områder såsom
til køleskabe i supermarkeder og donkrafte. Virksom
heden ligger i en forstad til Chicago i staten Illinois, men
flyttede i 2010 sit hovedsæde til New York. Dover Corpo
ration omsatte i 2017 for næsten 8 milliarder dollar med
over 28.000 ansatte.

Alphabet Inc. er et holdingselskab
med over 80.000 ansatte oprettet
af Google Inc. i 2015. Selskabet ejer flere selskaber, som
før var ejet eller skabt af Google, inklusive Google selv.
Alphabet har hovedkontor i Californien og havde i 2018
en omsætning på 136,8 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 et af verdens mest værdifulde selskaber. I 2018 havde
Microsoft 131.000 ansatte og en omsætning på 110
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. 20. marts 2019.
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%

52%

62%

69%

70%

100%

Eksponeringer i % af balance
Obligationer og kontanter

0%

3%

3%

3%

3%

0%

Virksomhedsobligationer

Markedsneutrale stategier

22%

10%

5%

0%

0%

0%

Globale aktier, bruttoeksponering

31%

35%

30%

28%

27%

0%

49

96

170

250

317

479

Markedseksponering i %
Obligationer og kontanter

0

6

8

10

12

0

Virksomhedsobligationer

Markedsneutrale stategier

24

19

14

0

0

0

Globale aktier, nettoeksponering

32

64

83

101

120

0

10%

10%

10%

10%

10%

10%

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

0,68%

1,48%

1,85%

2,15%

2,35%

1,74%

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 20. marts 2019

126,1

143,0

167,8

199,9

223,0

129,1

High Water Mark

126,1

142,3

167,0

198,8

221,8

128,6

ØVRIGE FORMUEPLEJEFORENINGER
Indre
værdi

Udbytte
regnskabsåret
2017

Emision/
indløsningssats
i%

Løbende
omkostninger
i % p.a.***

Investeringsunivers og strategi

Forbrugsaktier

128,4

1,80 kr.

0,30/0,30

1,79

Globale aktier inden for stabilt og cyklisk forbrug

Globale Aktier

142,0

16,60 kr.

0,30/0,30

1,63

Global aktieportefølje

LimiTTellus

171,4

Akkumulerende

0,30/0,30

0,88

Merkur

116,5

Akkumulerende

0,90/0,90

1,14

Better World

101,9

Akkumulerende

0,30/0,30

–

87,4

21,90 kr.

0,30/0,30

1,59

Danske aktier
Virksomhedsobl. udstedt af selskaber inden for Emerging Markets

Danske Aktier

Global aktieportefølje med mulighed for risikostyring
10% resultathonorar**
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.

98,8

14,60 kr.

0,65/0,65

1,19

Global High Yield

92,5

15,60 kr.

0,50/0,50

1,14

Globale virksomhedsobl. med lavere gns. rating end Investment Grade

Obligationer

101,2

2,70 kr.

0,25/0,25

0,52

Danske obligationer og globale virksomhedsobligationer

Rusland

118,8

8,30 kr.

1,00/1,00

2,61

Aktier inden for SNG-området, dog primært russiske

PensionPlanner Stabil

167,4

Akkumulerende

0,40/0,40

1,31

Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

PensionPlanner Moderat

182,1

Akkumulerende

0,40/0,40

1,33

Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

PensionPlanner Balance

213,9

Akkumulerende

0,50/0,50

1,21

Balanceret portefølje med ligelig fordeling af obligationer og aktier

PensionPlanner Vækst

254,7

Akkumulerende

0,50/0,50

1,48

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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Højere afkast
+
Lavere risiko
=
VALUE FOR MONEY
I Formuepleje kalder vi vores investeringskoncept ”Value for money”. Det betyder, at vores
målsætning altid er at bevare og øge værdien af din formue, uanset om der er med- eller
modvind på de finansielle markeder. Som aktiv kapitalforvalter er en af måderne, vi gør det
på, at forholde os løbende til aktuelle og fremtidige risici i markedet, så vi hele tiden kan
skrue op og ned for risikoen i vores porteføljer og dermed sikre, at der er en god balance
mellem det afkast, du får, og den risiko du tager. Denne model har vi udviklet, justeret og
forfinet gennem 33 år, og vi synes, resultaterne taler for sig selv.

Formueplejes løsning til middel risiko hedder Safe
AFKAST
Formuepleje Safe
Middelrisikoindeks

ÅTD

2018

1 ÅR

3 ÅR

5 ÅR

7 ÅR

13,1%

-2,4%

10,6%

42,8%

60,8%

113,9%

8,1%

-2,9%

5,8%

23,7%

40,8%

64,8%

De angivne afkast er efter omkostninger og opgjort pr. 20. marts 2019. Kilde: Morningstar og Formuepleje
Safe er en investering med middel risiko. Fonden anvender gearing til at opnå det ønskede risikoniveau og
samtidig bevare den gode balance mellem aktier og obligationer. På treårige horisonter er risikoen for store tab
lavere for Safe end for ugearede indeks med samme risikoprofil. Risikorammerne for Formuepleje Safe blev
sænket markant fra 1. april 2009 og har været uændrede siden. Hele risikovurderingen for fonden og
beskrivelse af middelrisikoindekset kan findes på formuepleje.dk.

Læs mere om Formuepleje, vores koncept og afkast på formuepleje.dk, hvor du også
kan bestille en gratis intropakke. Du er også velkommen til at kontakte en rådgiver på
87 46 49 00 for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
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INTRODUKTION TIL FORMUEPLEJE
Kom og få en introduktion til Formueplejes måde at investere og rådgive på.
Vi kommer omkring disse emner:
• SÅDAN INVESTERER VI

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

• SÅDAN RÅDGIVER VI

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

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

TID OG STED
HELLERUP

Onsdag den 10. april 2019 kl. 17.00

AALBORG

Onsdag den 10. april 2019 kl. 17.00

NIVÅ

Tirsdag den 16. april 2019 kl. 12.00

AARHUS

Tirsdag den 16. april 2019 kl. 12.00

AARHUS

Torsdag den 25. april 2019 kl. 17.00

KØGE

Torsdag den 16. maj 2019 kl. 16.30

AARHUS

Torsdag den 16. maj 2019 kl. 16.30

ODENSE

Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 16.30

AALBORG

Onsdag den 29. maj 2019 kl. 17.00

NIVÅ

Onsdag den 29. maj 2019 kl. 12.00

HELLERUP

Fredag den 7. juni 2019 kl. 12.00

AARHUS

Fredag den 7. juni 2019 kl. 12.00

NIVÅ

Onsdag den 19. juni 2019 kl. 16.00

ESBJERG

Onsdag den 19. juni 2019 kl. 16.00

KOLDING

Onsdag den 26. juni 2019 kl. 15.00

ROSKILDE

Onsdag den 26. juni 2019 kl. 15.00

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

