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RATING // AFKAST

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

GODE AFKAST SIKRER 
FORMUEPLEJE TOPPLACERING 
HOS MORNINGSTAR

Formuepleje leverer varen på afkastfronten.  
Det kunne ses, både da markedet gik ned  
i 2018, hvor Formueplejes investerings - 
løs ninger 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.

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 natur ligvis. 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  
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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.

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 investeringsråd givere 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." 

Et eksempel er Formueplejes globale aktieportefølje,  
LimiTTellus, som også er en del af Morningstaranalysen. 

"Den kan du kalde vores aktiebyggesten, da den indgår 
med forskellig vægt i Pareto, Safe, Epikur og Penta. Limi T
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 distan ceret markedet med mange procent-
point og givet et markant merafkast,” siger Søren Astrup.
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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

Ann. Afkast 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

Hvad var 100 
USD blevet til?  1.445,92      721,60      447,24      294,40      199,71      138,56      98,44     

ANNUALISERET AFKAST

HVAD VAR 100 DOLLAR 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
Gået glip af de 60 bedste dage

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

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

                                                                                                              1.445,92
                                                   721,6
                        447,24
          294,40
  199,71          2,40
              138,56
,          98,44

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.

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 

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 
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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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