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OPSVINGET SÆTTER REKORD



Det er ikke altid let at blive klog på de finansielle markeder.  
På det seneste har vi set et obligationsmarked, der har et  
meget pessimistisk syn på den nære fremtid og meget aggres-
sivt lægger pres på centralbankerne i USA og Europa for at 
sænke renten snarest muligt. 

Frygten for global afmatning har fået overtaget i obliga
tionsmarkedet, mens aktiemarkedet, når disse linjer skrives i 
den sidste uge af juni, ligger på sit højeste niveau nogensinde. 

Aktieinvestorerne har dermed de optimistiske briller på, 
mens obligationsinvestorerne er sortseere. 

Det sker på et tidspunkt, hvor opsvinget i USA har sat alle  
tiders rekord med 121 måneders uafbrudt vækst og dermed 
overgår opsvinget fra 1990’erne, der klingede af i 2001. 

Det har sat gang i spekulationerne hos især obligations
investorerne om, hvor lang tid opsvinget har i sig endnu?

Det kedelige svar er, at kan ingen sige noget om det. Som  
investor mener jeg også, at det vil være en stor fejl at se på 
længden af et opsving og alene derfor frygte, at nu må det  
slutte. Kalenderen fortæller os ingenting. Det handler derimod 
om at se på fakta. Makroøkonomiske nøgletal, virksomheder-
nes indtjening, potentielle risici som handelskrig mv., og ikke 
mindst centralbankernes gøren og laden. 

En vis afmatning er helt normalt
Når vi lægger disse ting sammen, er der absolut intet, der  
peger i retning af recession nogen steder.  Det er normalt og 
forventeligt, at det globale vækstniveau ikke sætter nye rekor-
der hele tiden, og der er en vis afbøjning i optimismen. Men en 
mindre afmatning bør ikke få folk til at gå i recessionspanik.  
På de finansielle markeder er det lige så farligt som at være 
overoptimistisk. 

I Formuepleje glæder vi os over, at vi har ramt den rigtige 
balance mellem pessimisme og optimisme eller mellem frygt 
og grådighed på markederne. 

Det viser det uafhængige analysehus Morningstars opgørelser 
over Danmarks bedste investeringsforeninger, hvor Formue-
pleje ligger nr. 1. 

Endnu bedre er det dog, at vores investeringsforeninger 
som Safe og Penta, der ikke er med i Morningstars opgørelser, 
klarer sig endnu bedre. Safe, der er vores middelrisikoinveste-
ring, har siden årsskiftet leveret et afkast på 15,5 procent og 
ligger således med klart forspring i år i forhold til alternative 
investeringer med middel risiko. Kigger vi tre, fem eller syv år 
tilbage, tegner sig et tilsvarende billede. 

Penta, der har høj risiko og svarer til en investering i 100 
procent globale aktier, ligger med et afkast 22,6 procent siden 
nytår endnu bedre – det er et merafkast på 6 procentpoint i  
forhold til verdensaktieindekset. 

Siden 2010 har vi i Formuepleje Penta i syv ud af de ni år 
slået verdensaktieindekset. Verdensaktieindekset MSCI World 
AC er en vigtig målestok, når man som aktiv kapitalforvalter 
skal vise, om man er i stand til at slå markedet eller ej, og som 
investor kan det godt betale sig at holde øje med, om den kapi-
talforvalter, man har valgt, er i stand til at skabe et merafkast. 

I denne udgave af FORMUE kan du ud over at blive klogere 
på det igangværende rekordopsving også få en status på vores 
ejendomsfonde, hvordan vi arbejder som aktiv kapitalforvalter, 
hvordan vi sammensætter vores rådgivningsteam, og hvilke 
ambitioner vi har for at levere både i op og nedadgående mar-
keder – for ikke at nævne artiklen, der kan hjælpe dig godt på 
vej, hvis du står foran generationsskifte. 

Rigtig god læselyst.

 

Søren S. Astrup
direktør, Formueplejeforeningerne

Rekorden for det længste opsving i USA’s historie er en realitet, og det øger i sig selv spekulationerne om  
en snarlig nedgang i den økonomiske vækst. Mismodet har i hvert fald fået fat i obligationsmarkedet, mens 
aktiemarkedet samtidig rammer rekordniveau. Det viser alt om, hvor vigtigt det er at være opmærksom på 
nøgletal og regnskaber. I Formuepleje lægger vi os i selen for være forberedt på alle scenarier. Kun på den 
måde kan vi fortsat levere konkurrencedygtige afkast og ligge i top blandt danske investeringsforeninger.

HOS OS FÅR DU MERAFKAST  
I EN OMSKIFTELIG TID 

Søren S. Astrup, 
direktør, Formueplejeforeningerne
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ANSVARSFRASKRIVELSE 
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falinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formuepleje A/S kan ikke holdes ansvarlig 
for tab forårsaget af investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i Magasinet FORMUE. 

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

Optimum er den ene af Formueplejes løs-
ninger til lav risiko. Den anden er Formue-
pleje Pensionplanner Stabil, og begge fonde 
har 5 stjerner hos Morningstar. Det bety-
der, at det finansielle ratinghus Morning
star har vurderet, at Optimum ligger blandt 
de bedste 10 procent i sin kategori. Formå-
let med Morningstars rating er at hjælpe 
private investorer med at træffe bedre  
investeringsbeslutninger. Faktisk er Mor-
ningstar lidt ligesom Pricerunner eller  
TripAdvisor for investeringer. Ratings  
laves på måneds basis med afsæt i et vægtet  
gennemsnit af en henholdsvis treårig,  

femårig og tiårig periode af historiske  
afkast. Afkast beregnes efter fondenes  
løbende omkostninger, og fonde med lavere 
omkostninger vil derfor alt andet lige opnå 
en fordel, når stjerner tildeles, medmindre 
høje omkostninger fører til tilsvarende  
højere afkast og gerne mere til. 

Man skal dog huske på, at historiske  
afkast ikke er en garanti for fremtidige  
afkast. Morningstars ratings kan dog anven-
des som et pejlemærke til at vælge den rette 
investering, for ofte er det de samme fonde, 
som gennem længere tid ligger i toppen.

I april og maj afholdt vi Formueplejedage, 
hvor omkring 1.100 investorer deltog fordelt 
på 6 arrangementer. Vi takker for, at så mange 
valgte at møde op for dels at tale med vores 
rådgivere, kapitalforvaltere og for at net-
værke med andre investorer. Temaet var 

denne gang ”Aktiv vs. Passiv Kapitalforvalt-
ning”, noget som du kan læse mere om i artik-
len på side 16. Hvis du har spørgsmål eller 
kommentarer til Formueplejedagen, er du 
velkommen til at kontakte vores sekretariat 
på info@formuepleje.dk. 

FORMUEPLEJE OPTIMUM EN 5-STJERNET  
INVESTERING MED LAV RISIKO 

STOR DELTAGELSE I FORMUEPLEJEDAGENE 

Vi er på arbejde hele sommeren, og nu 
hvor du har fri, er det måske tid til, at  
vi mødes? Vi kommer gerne til dig, men 
du er også velkommen hos os. 

Du kan altid kontakte din rådgiver 
og aftale et møde. Og er det første gang, 
vi skal mødes, kan du træffe os på  
telefon 87 46 49 00, henvende dig på  
info@formuepleje.dk eller tilmelde dig 
til et af vores intromøder, som du kan 
læse mere om på formuepleje.dk. 

Vi glæder os til at se dig og ønsker 
dig en rigtig god sommer.

Alle Formueplejes balancerede for-
eninger er velegnede til placering 
af frie midler. Når året er omme, 
bliver dine investeringer heri  
beskattet af eventuelle afkast. Der-
for er det værd at overveje, om du 
allerede nu bør rette din forskuds-
opgørelse. Vær opmærksom på, at 
SKAT har ændret opsætningen på 
hjemme siden, hvor du ændrer i  
forhold til tidligere år. Læs mere på  
formuepleje.dk/raadgivning/skat/ 
forskudsopgoerelse2019/.

HUSK SKATTEN AF  
DIT AFKAST

RIGTIG GOD SOMMER
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I 2007 trådte der nye regler i kraft om ægte-
fællers deling af pensioner ved skilsmisse. 
Det betød, at hver ægtefælle beholder egne 
”rimelige” pensionsordninger. Det afviger fra 
udgangspunktet om, at ægtefæller ved ind
gåelse af ægteskab samtidig forpligter sig til 
at dele alle aktiver i tilfælde af skilsmisse 
(fælleseje). Men hvad betyder det konkret? 
Her får du et hurtigt overblik:

•  Hver ægtefælle har ret til pensionsordninger, 
der må anses som sædvanlige for den  
pågældendes uddannelses eller arbejds-
mæssige situation uden at skulle dele. 

•  Ekstrapensioner skal som udgangspunkt 
deles. Det kan for eksempel være en privat 
kapitalpension opsparet af den pensions-
mæssigt bedst stillede ægtefælle.

•  Ægtefæller, der stilles urimeligt, kan kræve 
kompensation udbetalt af den anden  

ægtefælle. Mange betingelser skal dog  
være opfyldt. Kompensationen er ud fra  
en betragtning om, at begge parter har  
bidraget til, at den ene ægtefælle kunne  
oparbejde en større pensionsordning.

•  Rimelighedskompensation kan gives i det 
tilfælde, hvor en ægtefælle stilles urimeligt 
pensionsmæssigt. Samtidig skal andre krav 
være opfyldt, eksempelvis skal ægteskabet 
have været af længere varighed.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at  
opsparinger som udgangspunkt kan deles, 
hvorimod forsikringslignende produkter  
– eksempelvis livrenter – som udgangspunkt 
ikke kan deles. 

Formueplejes rådgivere står naturligvis  
altid klar med hjælp og vejledning også i  
forbindelse med de svære økonomiske over-
vejelser, en skilsmisse kan medføre.

Formuepleje er sponsor ved den maritime  
folkefest The Tall Ships Races i Aarhus den 1.4. 
august 2019. Som Premiumkunde får du mulig-
hed for at deltage i en reception på det norske 
skib Sørlandet torsdag den 1. august kl. 16.30
18.30. Læs mere om dette på formuepleje.dk/
premium. Er du endnu ikke Premiumkunde, så 
læs mere på formuepleje.dk/premium.  
(foto: Sara Marie Stent)

1  Lagerbeskatningen – derfor er 
den ikke så ringe endda
Interessen for en gammel artikel  
om lagerbeskatning fra 2013 har de  
seneste par måneder være overra-
skende stor. Lagerbeskatningen er 
nemlig slet ikke så dum, som mange 
tror, og selv om Formueplejeselska-
berne, som artiklen tager udgangs-
punkt i, i dag er blevet foreninger, 
gælder fordelene stadig.

2  Genvej til skattefrit arveforskud 
En anden ældre artikel, som også har 
stor bevågenhed, gennemgår arve
forskud, og hvordan man fordelagtigt 
kan oprette et rente og afdragsfrit  
familielån og dermed lovligt spare  
gaveafgiften.
 
3  Få mere ud af dine midler i  

virksomhedsordningen
I artiklen fra 2018 gennemgår senior 
formuerådgiver Gitte Brøgger Led, 
hvordan man kan få mere ud af sine 
midler i virksomhedsordningen. Ved 
at undersøge mulighederne kan man 
sprede sine investeringer og optimere 
forholdet mellem afkast og risiko.

4  Derfor falder kurserne i dag
I slutningen af april blev der udbe-
talt udbytte for Formueplejes udbyt-
tebetalende realistionsbeskattede 
fonde. Dette medfører et kursfald, 
som flere investorer var interesse-
rede i at få en forklaring på.

MEST LÆSTE PÅ 
FORMUEPLEJE.DK 
Målt i perioden 01/04 – 15/06 2019SKILSMISSE OG PENSION

– HVORDAN ER MAN STILLET?

KOM MED FORMUEPLEJE TIL THE TALL SHIPS RACES I AARHUS



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

En kapitalforvalter skal vise sin  
kvalitet i nedadgående markeder

Det er langt lettere at levere positive afkast, når markederne stiger, og det er anderledes svært 
at skille sig positivt ud fra flokken, når markederne er negative. Men det er faktisk her, at styrken 
af en kapitalforvalters investeringsevner skal stå sin prøve. ”Ved negative markeder kan man for 
alvor bevise, om risikoen for tab er lavere. Det kan vi heldigvis dokumentere i Formuepleje,” 
siger adm. direktør Niels B. Thuesen. 

En ting er at levere afkast til kunderne, når der er med-
vind på de finansielle markeder. Det er straks sværere, 
når markederne falder. Der er det den aktive kapital
forvalters fornemmeste opgave at have styr på risikoen 
og sikre så god en formuebevarelse af den investerede 
kapital som muligt.

”Det er kundernes betroede midler, som vi forvalter, 
og det er et stort ansvar. Det ansvar tager vi meget gerne 
på os, men vi ved også, at det forpligter. Heldigvis kan  
vi se, at vi er i stand til at levere på de ambitioner, vi  
melder ud. Det er ikke bare en påstand fra vores side.
Vores løsning til et middelrisikodepot hedder Formue-
pleje Safe – og slår middelrisikoindekset med næsten det 
dobbelte afkast over en treårig periode (se tabel på side 
8). Til sammenligning er der ifølge det uafhængige ana-
lysehus Morningstar ingen af vores konkurrenters løs-
ninger til middel risiko, der kan fremvise et merafkast i 
forhold til det samme middelrisikoindeks over en treårig 
periode. Dog lige bortset fra en investeringsforening, 
som også indgår i Morningstars kategori for middel  
risiko – nemlig Formuepleje Pensionplanner Balance.  
Og det er ikke kun vores løsning til middel risiko, der  
efter alle omkostninger stikker af fra konkurrenter og 
markedsafkastet. Det samme gør sig gældende for vores 
løsninger til høj risiko som Formuepleje Penta, der  
er vores bud på en bedre løsning end en investering i  
verdensaktieindekset,” forklarer Niels B. Thuesen, adm. 
direktør i Formuepleje.

”Høje afkast kan dog ikke stå alene. Lægger man dem 
oveni, bliver resultatet kun endnu bedre. I sidste ende 

handler det om, at vi har styr på vores risikostyring,”  
siger Niels B. Thuesen, der faktisk er allermest tilfreds 
med resultaterne, når markederne er mørke, og Formue-
pleje er i stand til at slå markedet. 

Positivt syn på nedmarkederne 2011 og 2018
”Siden 2010 har det globale aktiemarked haft to år,  
der endte med negative afkast. Det var 2011 og 2018  
– begge år klarede Formuepleje Penta sig bedre end 
verdensaktieindekset, og når jeg kigger på alle årene 
siden 2010, er det faktisk de to år, jeg er mest tilfreds 
med. Det indikerer for mig, at risikoen i nedadgående 
markeder i vores investeringsløsninger er lavere end  
en tilsvarende investering i globale aktier. Det er et  
meget stærkt argument for at vælge vores investerings-
løsninger til,” understreger Niels B. Thuesen:

”I særlig grad kan man fremhæve 2011. Her faldt  
verdensaktieindekset rent faktisk med 4,5 procent,  
mens Penta landede et positivt afkast på 10,6 procent. 
Når det sker, skiller man sig virkelig ud. Set over de  
seneste 10 år har Penta klaret sig bedre end verdens
aktieindekset de syv af årene. Det vigtige er dog, at der 
er bedre formuebevarelse, når markederne falder.”

Formuepleje i top på middel risiko
Som kendere af Formueplejes investeringsløsninger vil 
vide, er Penta Formueplejes investeringsløsning med  
høj risiko, men samme billede går faktisk igen, hvis man 
eksempelvis kigger på vores løsning til middel risiko, 
Formuepleje Safe.
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Niels B. Thuesen, adm. direktør i Formuepleje



”Billedet er det samme. Safe har på tre års sigt leveret 
mere end det dobbelte i afkast sammenlignet med den 
dygtigste konkurrent i kategorien middel risiko. I 2018, 
der endte med at give negative afkast, havde Safe det 
tredjebedste afkast i en sammenligning med 46 investe-
ringsforeninger i middel risikokategorien. Tilsvarende 
er Safe fortsat med at levere topafkast i indeværende år 
– i øvrigt ligesom den resterende del af vores investe-
ringsløsninger,” konstaterer Niels B. Thuesen.

Aktiv kapitalforvaltning er lig med lavere risiko for store tab
Men et er som sagt at levere gode resultater i opad
gående markeder. Som aktiv kapitalforvalter skal man 
også kunne levere lavere risiko for store tab i det mod-
satte scenarie. 

”I Formuepleje investerer vi langsigtet, og vores kun-
der bør som minimum have en investeringshorisont på 
tre år for at investere i vores løsninger. På helt korte  
horisonter, som for eksempel en eller 12 måneder, kan vi 
således have større tab i et nedmarked end et ugearet 
sammenligningsindeks, men når vi kommer ud over 24 
måneder, er der ingen tvivl om fordelene ved gearing. 

Når vi analyserer de seneste 10 år, har Safe en fremra-
gende evne til at bevare formuen i sammenhængende 
perioder på 24 måneder eller derover. Om det hedder  
24, 36 eller 72 sammenhængende måneder, så har Safe 
det bedste ”værste afkast” inden for middel risikokate-
gorien. Det vil sige, at selv i de perioder, hvor Safe har 
klaret sig dårligst, har vi leveret afkast, der er markant 
bedre end alternativerne, herunder markedsafkastet.  
Det står i modsætning til vores konkurrenter, der på 24 
måneders sigt eller længere alle har lavere afkast end 
markedet. Den ”konkurrent”, der bedst er i stand til at 
følge Safe og som den eneste investerings forening i  
middel risikokategorien, er vores egen ugearede inve-
steringsforening Formuepleje PensionPlanner Balance, 
der på sammenhængende 36 måneders afkast også har 
et bedre "værste afkast" end markedet,” fortæller Niels  
B. Thuesen.

Negative afkast kan være udtryk for en god præstation 
Som privatinvestor skeler man formentlig mest til, om  
værdien af investeringer stiger eller falder, fordi man på 
den måde kan tjekke, om ens opsparing bliver mere eller 

AFKAST // PENTA

RISIKO // PENTA

AFKAST // SAFE

RISIKO // SAFE

HØJ RISIKO ÅTD 2018 1 ÅR 3 ÅR 5 ÅR
Formuepleje Penta 22,6% -1,9% 12,8% 66,3% 95,5%

Højrisikoindeks 16,6% -4,6% 6,9% 40,2% 61,7%

HØJ RISIKO Værste måned Værste 
12 måneder

Værste 
24 måneder

Værste 
36 måneder

Formuepleje Penta -9,9% -8,9% 13,0% 27,2%

Højrisikoindeks -8,1% -10,1% 4,0% 10,1%

MIDDEL RISIKO ÅTD 2018 1 ÅR 3 ÅR 5 ÅR
Formuepleje Safe 15,5% -2,4% 8,4% 41,7% 55,8%

Middelrisikoindeks 10,7% -2,9% 5,5% 25,2% 37,2%

MIDDEL RISIKO Værste måned Værste 
12 måneder

Værste 
24 måneder

Værste 
36 måneder

Formuepleje Safe -7,3% -8,5% 7,9% 17,5%

Middelrisikoindeks -4,4% -6,0% 3,5% 9,8%

 8 // FORMUE – 3. KVARTAL 2019  

INVESTERINGSSTRATEGI

Penta, og Safe er investeret med samme gode balance mellem aktier og obligationer. Penta og Safe anvender gearing til at nå det ønskede risikoniveau.  
Penta har en højrisikoprofil, Safe har middel risikoprofil. På treårige horisonter er risikoen for store tab lavere for Penta og Safe end for ugearede indeks med  
samme risikoprofil. Hele risikovurderingen for de nævnte fonde kan findes på formuepleje.dk. Risikorammerne for Formuepleje Penta og Safe blev sænket  
markant fra 1. april 2009 og har været uændrede siden. Middelrisikoindeks består af 50% verdensaktieindeks (MSCI AC TRN), 20% virksomhedsobligation
sindeks (BofAML Global High Yield index) og 30% realkreditindeks (Nordea CM 4). Højrisikoindeks = 100% globalt aktieindeks  MSCI AC NR med månedlig 
rebalancering. De angivne afkast er efter omkostninger og opgjort pr. 24. juni 2019. Kilde: Morningstar og Formuepleje.



mindre værd. Det er også udgangspunktet for Formuepleje. 
Professionelt skelner vi dog til, at et negativt afkast på 2 
procent i et marked, der falder 4,5 procent, er bedre end et 
positivt afkast på 8 procent i et marked, der stiger 15 pro-
cent. I det sidste tilfælde har performance været dårlig, 
mens man i førstnævnte tilfælde har klaret sig bedre.

”Som investor og kunde vil man naturligvis altid helst 
have positivt afkast. Hos Formuepleje ved vi, at vi ikke altid 
kan forudse retningen på markederne – der kan komme 
noget uventet. Vi finder, at det er vigtigere at være bedst i 
et marked med negative afkast end at være bedst i et posi-
tivt marked. Det viser kvaliteten af den aktive kapitalfor-
valtning, vi foretager os. Vores ambition er dog over en  
årrække på tre år at være bedst, både når det går op og 
ned,” siger Niels B. Thuesen. 

Det gælder om at slå markedet
Kan man som aktiv kapitalforvalter ikke over en længere 
tidshorisont slå markedet, er det selve adgangsbilletten 
til at være på vores marked, der ryger. Formår man ikke 
at leve op til den målsætning, kunne kunderne lige så 
godt vælge en passiv investering.

”Selve ideen med aktiv kapitalforvaltning ryger jo, 
hvis man ikke kan slå markedet over tid – vel at mærke 
uden at påtage sig en større risiko. Det er vores 
eksistens berettigelse, og i Formuepleje siger vi, at det 
allervig tigste er at kunne distancere markedet og kon-
kurrenterne i faldende markeder. Det er for at sikre den 
bedst mulige formuebevarelse,” siger Niels B. Thuesen.

Investeringskomite ser gode fremtidsudsigter
Det leder os frem til den altid svære overvejelse, når  
man investerer. Vil aktierne stige yderligere, eller kommer 
der pludselig kursfald, som slår negativt igennem på afka-
stet for Formueplejes investorer? Selvom det korte svar er, 
at Formuepleje aktuelt tror på flere kursstig ninger, men 
samtidig anerkender, at der altid er en risiko for, at vindene 
kan blæse den anden vej. 

”Efter det meget rolige 2017, kom der betydelige kurs-
udsving i 2018, der sluttede med store fald på aktiemarke-
det. Derfor er det glædeligt, at vores løsninger kunne levere 
et bedre afkast end markedet – selvom vi endda ikke havde 
forudset det kortvarige kursfald i december 2018,” 
forklarer Niels B. Thuesen og fortsætter: 

”Vores hovedscenarie i Investeringskomiteen er, at  
der er basis for flere kursstigninger. Vækst og markeds-
udsigterne er efter vores opfattelse stadig fornuftige, og 
på mellemlangt sigt aner vi kun få problemer. Vores løs-
ninger vil derfor nyde godt af fortsatte kursstigninger. 
Men vores løsninger er samtidigt designet til at have en 
større formuebevarelse ved store fald i markedet sam-
menholdt med markedsafkastet. For vi lægger mere vægt 
på, at formuebevarelsen overstiger markedsafkastet i et 
nedmarked, end at vi opnår den sidste procent i mer
afkast, når markedet buldrer derudaf. Det afspejles i den 
grundlæggende metode, vi sammensætter investering
erne på, og den måde, vi tilpasser porteføljen til aktuelle 
risikoscenarier. På den måde er Plan B vigtigere for os 
end Plan A,” afrunder Niels B. Thuesen. 
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Formueplejes ejendomsforretning har kun cirka halvandet år på bagen,  
men er allerede vokset til en anseelig størrelse. Foreløbigt er det blevet til  
tre ejendomsfonde og en ejendomsportefølje på cirka 1,5 milliarder kroner.  
”Vi har fået en rigtig god start, efter at vi er gået ind på ejendomsmarkedet.  
En af grundene til det er, at vi ikke bare bevidstløst lancerer nye fonde, men 
kun gør det, når forholdene er til det,” siger Søren Astrup, direktør og 
partner i Formuepleje.

AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, PRESSECHEF, FORMUEPLEJE // JACOB.KNUDSEN@FORMUEPLEJE.DK
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FORMUEPLEJE  
EJENDOMME ER KOMMET 
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Det er kun godt halvandet år siden, at For-
muepleje gik ind i ejendomsmarkedet, men 
der er allerede løbet mange ejendomme 
gennem tinglysningen siden da. Siden  
november 2017 er der etableret tre fonde, 
der tilsammen har rejst cirka 375 millioner 
i ny kapital og købt ejendomme for cirka 
1,5 milliarder kroner. 

Status på de tre fonde er, at fond 1 er 
fuldt investeret, fond 2 er næsten i mål med 
at være fuldt investeret, mens fond 3 er 
kommet godt i gang og er tæt på at gen-
nemføre sit første ejendomsopkøb. 

Ejendomsmarkedet er fortsat et langsig-
tet attraktivt investeringsområde, og ejen-
domsområdet har nu fundet sin faste plads 
som supplement til Formueplejes traditio-
nelle investeringsløsninger.

”På relativt kort tid har vi med Formue-
pleje Ejendomme introduceret nogle meget 
attraktive muligheder for at investere i 
ejendomme, og vi har sat det rigtige hold 
med nogle dygtige ejendomsfolk både i den 
daglige drift og som sparringspartnere i  
vores advisory board og bestyrelse. Det  
giver en god sikkerhed for, at vi træffer de 
rigtige beslutninger,” påpeger Søren Astrup, 
direktør og partner i Formuepleje. 

Nyt forretningsområde – samme værdisæt
Værdisættet bag Formueplejes ejendoms
investeringer er præcis det samme, som er 
gældende, når man investerer i Formue
plejes andre investeringsløsninger.

”Vores tilgang er en anden end den sæd-
vanlige i ejendomsbranchen. Vi har en ambi-
tion om at sætte nye standarder. Eksempel-
vis adskiller vi os ved, at vi ikke har en ind-
tjening up front, men et løbende honorar 
kombineret med et resultathonorar, når 
kunden har modtaget sit indskud tilbage 
med en minimumsforrentning. Vi tilstræber 
også maksimal transparens om vores indtje-
ning, og hvordan vi udvikler ejendommene. 
Vi afholder fællesmøder for vores ejendoms-
investorer på tværs af alle ejendomsfonde 
– selvom nogle selvfølgelig vil kunne forven-
tes at blive bedre investeringer end andre. 
Det er ikke noget, man ellers ser. Derudover 
benytter vi os udelukkende af fastforren-
tede lån, og vi beder om pengene fra kun-
derne, inden vi investerer. På den måde 
skiller vi os ud på en række måder i forhold 
til resten af ejendomsbranchen,” forklarer 
Søren Astrup. Han gør samtidig en dyd ud 
af at fastslå, at Formuepleje ikke lancerer 
nye ejendomsfonde for enhver pris eller med 

faste intervaller. Det er derimod dikteret af, 
at markedsvilkårene skal være så gunstige 
som muligt.

”Dels skal vi finde det rigtige aktiv, som 
derefter skal matche det rigtige passiv, det 
vil sige den rigtige finansiering. Sagt på en 
anden måde er der mange tandhjul, der skal 
passe sammen, før vi lancerer en fond. Den 
sidste halvdel af 2018 er et godt eksempel på 
en periode, hvor vi ikke ville gå ud med en ny 
fond, fordi markedsvilkårene slet ikke var til 
det. Så holder vi hellere en lille pause frem 
for bare at lancere nye fonde hele tiden. Det 
er altså en konstant afvejning af markedssi-
tuationen. Det er påkrævet for at leve op til 
de afkastmål, vi stiller investorerne i udsigt,” 
siger Søren Astrup.

Nyere boligudlejningsejendomme er målet
Konceptet i alle Formueplejes tre ejendoms-
fonde handler om at investere i nyere bolig-
udlejningsejendomme i de større danske 
byer – det vil sige primært København og 
Aarhus og sekundært Odense og Aalborg.

Op til 80 procent af finansieringen er i 
fastforrentede lån, og investering i fondene 
kan foretages med frie midler, pensions-
midler eller selskabsmidler. Og så kræver det 



Bettina Movang, Ejendomsdirektør
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en minimumsinvestering på 750.000 kroner for at blive investor. 
Bettina Movang, der er ejendomsdirektør i Formuepleje, forklarer, 
at Formuepleje Ejendomme bygger på langsigtede investeringer, 
hvor man især går efter interessante beliggenheder for ejendom-
mene med høj sikkerhed for huslejen. 

”Vi kigger på mange ejendomme, før vi beslutter os, og væl-
ger meget fra, fordi det skal gå op i en højere enhed med pris, 
beliggenhed, finansiering, afkast og naturligvis kvaliteten af 
ejendommene. De attraktive ejendomme, der opfylder alle de 
kriterier, findes, men det vrimler ikke med dem, når man er så 
striks i sin udvælgelse, som vi er,” forklarer hun.

I princippet går Formuepleje både efter investering i nye  
boligprojekter og eksisterende ejendomme i god drift, men dog 
har der været lidt tøven over for nye boligprojekter, der p.t. 
kommer til kort over for eksisterende ejendomme, der er  
velfungerende. 

”Vi er nødt til at være meget selektive, når vi investerer. Der er 
stor byggeaktivitet i de store byer i Danmark, og vi har selvfølge-
lig nærstuderet de projekter og også været langt i at undersøge 
flere af dem nærmere. Men sælgers forventninger er ofte for 
høje, særligt i Aarhus og København, og kan vi ikke regne projek-
terne hjem, bliver det ikke os, der investerer i dem,” forklarer 
Bettina Movang.

Ejendomme er god risikospredning
Også på kundefronten er der taget vel imod Formueplejes  
entre på ejendomsmarkedet, forklarer kundedirektør Helle 
Snedker. Hun har fra starten kunnet mærke stor interesse  >>

FORMUEPLEJE  
EJENDOMME 1 P/S
Ejendomsportefølje består af:

MONTAGEHALSVEJ 3-13, VALBY  
MASKINPARK, 2500 VALBY
Opført 2017, 66 ejerlejligheder  
fra 73–137 kvm
(2–4værelsers)

FINDERUPVEJ 3-9, 8000 AARHUS C
Opført 2009, 77 ejerlejligheder  
fra 64–98 kvm,  
2 erhvervsejerlejligheder og  
1 parkeringskælder  
(2–4værelsers)

MARSTRANDSGADE 24,  
8000 AARHUS C
Opført 1900, 5 lejligheder på  
ca. 71–76 kvm (3værelsers)

I alt 148 boliglejemål, 2 erhvervs
lejemål og 1 parkeringskælder
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FORMUEPLEJE EJENDOMME 2 P/S
Ejendomsportefølje består af:

Emiliedalen 163–209, 8270 Højbjerg 
Opført 2012, 24 rækkehuse på 128–136 kvm med  
parkeringsplads, egne haver og terrasser (familieboliger)

Sigurdsgade 27 og 31, 2200 København N 
Under opførelse med forventet levering 15. januar 2020   
85 ejerlejligheder á ca. 32 kvm (1værelses)

Vestergade 30, Aarhus, 8000 Aarhus C
Opført 2006, 30 ejerlejligheder fra 38–82 kvm  
(2værelsers)

Kirkegårdsvej 8B, 10A-F, 8000 Aarhus C 
Opført 2007, 104 ejerlejligheder og parkeringskælder  
fra 44–71 kvm (1 og 2værelsers)

Møllehaven, Grenåvej 795A m.fl., 8541 Skødstrup 
Opført 2009, 21 rækkehuse fra 111–120 kvm med  
egen terrasse og have (familieboliger)

FORMUEPLEJE EJENDOMME 3 A/S
Fond 3 er fuldtegnet og er tæt på at gen nemføre sit første  
ejendomsopkøb. 

I alt 264 boliglejemål samt parkeringskælder med 89 parkeringspladser.

fra kunderne om muligheden for at investere i ejendomme 
via Formuepleje.

”Vi har gjort det uden at føre store kampagner, men ved at 
tage fat i vores kunder og gøre brug af det kendskab, vi har  
til deres præ ferencer. Og det giver bare rigtig god mening at 
supplere investeringerne i vores andre investeringsløsninger 
med også at investere i ejendomme. Derfor er der også blevet 
taget rigtig godt imod muligheden for at kunne investere i 
ejendomme hos os. Ud over at vi stiller et fornuftigt afkast i  
udsigt, er det en god måde at sprede sin risiko på,” siger 
Helle Snedker, der specielt glæder sig over, at ejendomsinve-
steringerne er iklædt samme værdisæt som i Formueplejes 
blandede fonde, så resultathonorar og transparens også  
udgør rygraden i ejendomsinvesteringerne:

”Det er interessefællesskabet, der går igen ligesom i den 
øvrige del af Formuepleje. Det er noget folk kan forstå, at vi 
først tjener penge, når de også har et afkast.”

Og så er der også nogle mere konkrete fordele ved at blive 
ejendomsinvestor via Formuepleje.

”Derudover er det værd at bemærke, at vi har mange inve-
storer med jysk postnummer, men mange af dem har børn  
eller børnebørn i København, og en del af det at investere i  
vores ejendomme er også, at man får anvisningsret. Det bety-
der, at man for en investering på 750.000 kroner kan få anvis-
ning til en attraktivt beliggende lejebolig, når muligheden  
byder sig,” siger Helle Snedker. 

Flere ejendomsfonde i vente
Og så er det naturlige spørgsmål, hvornår vi ser den næste 
ejendomsfond fra Formuepleje? 

”Der kommer selvfølgelig en fond 4, så snart muligheden 
byder sig, og vilkårene er de rigtige. Som sagt går vi ikke på 
kompromis med vores kriterier, så for os er datoen ikke så 
afgørende,” siger Søren Astrup.

Helle Snedker supplerer: ”I rådgivergruppen noterer vi 
enhver interesse ned, så vi er klar med en vente liste, hvis 
man gerne vil med i næste ejendomsfond, når den kommer. 
På den måde har vi god føling med, hvordan interessen  
udvikler sig. Ser vi på den store interesse i de tre første fonde, 
kan vi i hvert fald konstatere, at det er et område, som  
Formueplejes kunder også har fået øjnene op for.” 
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Ejendomsdirektør
Bettina Movang 

Bettina har næsten 30 
års erfaring fra ejen-

domsbranchen. 
Uddannet  
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ejendomsmægler  

og valuar

Lone Bøegh Henriksen  
Ejendomsmægler MDE, 
indehaver af 10 home

forretninger

Henrik Jensen 
Adm. direktør, De  

Forenede Ejendoms
selskaber A/S 

Erik Andresen
Medejer af  

Nordicals A/S 

Lars-Erik Larsen 
direktør og investor, 
tidligere ejendoms  

direktør Formuepleje 
A/S 

Niels B. Thuesen 
adm. direktør, 

Formuepleje Holding 
A/S 

Søren Astrup 
direktør, 

Formuepleje A/S

Leif Hasager
investeringsdirektør, 

Formuepleje A/S

Henrik Franck 
direktør, 
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Carsten With Thygesen 
Formand for bestyrelsen i Formuepleje Ejendomme

Carsten With Thygesen er uddannet cand.silv., 
HD(F), E*MBA og har gennemgået executive pro-

grammer på IMD, Insead og Harvard Business 
School. Han har gennem mere end 30 år beskæf

tiget sig med vurdering, finansiering og handel med 
ejendomme blandt andet gennem 8 år i Realkredit 

Danmark, dernæst 18 år som koncerndirektør i  
Hedeselskabet og adm. direktør i HedeDanmark. 

Han er i dag blandt andet næstformand i Realdania. 
 

Lars Sylvest 
Medlem af bestyrelsen i Formuepleje Ejendomme
Lars Sylvest er uddannet cand.oecon. fra Aarhus 

Universitet med efterfølgende ledelsesuddannelse i 
USA og Schweiz. Lars Sylvest har igennem 19 år 

været ansat som adm. direktør i Grundfos Finance 
A/S og som koncernfinansdirektør med ansvar for 
Grundfoskoncernens globale finansforhold.  Siden 
2005 har han været bestyrelsesmedlem i en række 

selskaber med hovedaktiviteter indenfor opførelse af  
udlejningsboliger samt boligudlejning. I Grundfos

regi desuden ansvarlig for udleje af erhvervslejemål.

Børge Obel
Medlem af bestyrelsen i Formuepleje Ejendomme
Professor, dr.oecon. Børge Obel, er professor ved

Interdisciplinary Center for Organizational 
Architecture ved Aarhus Universitet. I årene 2004 
til 2010 var han rektor og dekan for Handelshøj-

skolen, Aarhus Universitet, og siden 2010 har han 
været professor og centerdirektør samme sted. 

Gennem de seneste 20 år har han været medlem af 
en række bestyrelser  blandt andet BankInvest og 

Albani Bryggerierne.
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MAN ER IKKE ENTEN HØJ ELLER LAV  
RISIKO – MAN KAN VÆRE BEGGE DELE

Vi taler ofte om risiko på en måde, så det lyder som om, man skal vælge mellem lav, middel eller 
høj risiko. I virkelighedens verden er det dog så heldigt, at man faktisk kan vælge det hele, hvis man 
spreder sin risiko godt nok og lader pengene bo der, hvor det giver bedst mening.

AF HELLE SNEDKER, KUNDEDIREKTØR, FORMUEPLEJE // HELLE.SNEDKER@FORMUEPLEJE.DK 

Risiko er formentlig det begreb, Formuepleje som kapi-
talforvalter og jeg som kundedirektør bruger mest tid på 
at tænke over og tale om med vores kunder. Ofte taler vi 
om lav, middel og høj risiko, og ofte lyder det som om, at 
man skal vælge en af de tre. Sandheden er dog, at man 
faktisk kan vælge det hele: For at skære det helt ud i  
pap er man ikke nødvendigvis kun til lav eller høj risiko 
– nogle penge bor i et lavrisikomiljø, andre har det bedst, 
hvor der er høj risiko.

I dette scenarie har man obligationer i bunden, hvor gra-
den af risiko er lav og afkastet det samme, mens man så kan 
øge risikoen ved eksempelvis at investere i virksomheds
obligationer eller aktier. I takt med at risikoen stiger, gør  
afkastet det samme. Det er derfor, vi ofte taler om det rig-
tige risiko justerede afkast. 

Som investor kan der være rigtig god grund til at sprede 
sig over flere aktivklasser, ligesom vi gør i Formueplejes 
blandede fonde, eller ejendomme, som er det nyeste skud 
på stammen blandt Formueplejes forretningsområder.

Mange veje fører til den rigtige risikoprofil
Er der lang tid til, at man skal på pension, vil det i For-
mueplejeregi klart være at foretrække at investere sine 
pensionspenge i Penta, der har høj risiko og svarer til en 
investering i 100 procent globale aktier. 

Til gengæld kan der for andre være mere fornuft i at 
have sine frie midler stående i Optimum (lav risiko) eller 
Safe (middel risiko), hvis der ikke er så lang tid til, at 
disse penge skal anvendes. Der kan altså som altid være 
god grund til at sprede sine investeringer og dermed  

KUNDEDIREKTØRENS KLUMME
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Risiko, når man investerer, er ikke en statisk størrelse. På kurven fra sikre statsobligationer til enkeltstående og mere risikofyldte enkeltaktier kan 
man placere sig flere steder. Man behøver altså ikke male sig op i et hjørne, hvor man enten har en høj, lav eller middel risiko.
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risikoen på sine investeringer. Og ønsker man eksempel-
vis middel risiko, kan man komme frem til det på et utal 
af måder. Man behøver ikke lægge 100 procent af inve-
steringen i Safe. Det kan lige så vel være lige dele Penta, 
Safe og Optimum – eller 25 procent Penta, 50 procent 
Safe og 25 procent Optimum. Byggestenene er om ikke 
uendelige, så i hvert fald mange. Det er her, at vi som råd-
givere kommer ind i billedet. Vi kan hjælpe med at finde 
den helt rigtige løsning for dig, så du når frem til den risi-
koprofil, der passer lige netop til din nattesøvn. 

Det løbende rådgivningsbehov vil typisk også vokse i 
takt med størrelsen på formuen, og det er forklaringen 
på, at vi også har forskellige trin på vores kundeprogram-
stige. En formue på 3 millioner kroner kræver sjældent 
samme omfang af rådgivning som en formue på 30 eller 
300 millioner kroner. 

For alle vores kunders vedkommende gælder det, at 
de har samme adgang til vores investeringsløsninger, 
som, vi i al beskedenhed mener, skiller sig ud på det  
danske marked ved deres evne til at skabe gode afkast i 
opadgående markeder og ved deres formuebevarende 
egenskaber i nedad gående markeder.

Jo større formue, jo mere behov for rådgivning
Jo større formue, jo mere bliver der dog mulighed for  
at diversificere og sikre den rigtige risikospredning. På 
den måde kræver en større formue måske lidt større  
bevågenhed.

Derfor lægger vi vægt på, at vores kunder har en fast 
råd giver tilknyttet. For at levere den bedste rådgivning 
er det vigtigt med en fast rådgiver, der kender til kun-
dens forhold, risikovillighed, formuesammensætning  
– og alle de ting, der ikke står med tal som eksempelvis, 
om kunden vil bruge rub og stub af sine penge, inden 
man skal herfra, eller hvem der en dag skal betænkes. 

Ud fra det kan vi levere viden om, hvordan man bedst 
muligt placerer sine penge. Hvad er skatten, hvilket skatte-
miljø skal pengene placeres i, og hvad er mulighederne i 
forhold til den ønskede risiko? Om risikoprofilen så er lav, 
høj eller middel er i hvert fald ikke et spørgsmål om enten
eller, men bådeog.

Og når de enkelte byggesten er aftalt, kan vi tilbyde  
en Formueanalyse, der gennemlyser din samlede formue 
på tværs af skattemiljøer, og dermed afdække, om den 
samlede risiko er lav, middel eller høj. 

” FOR AT SKÆRE DET HELT UD I  
PAP ER MAN IKKE NØDVENDIGVIS 
KUN TIL LAV ELLER HØJ RISIKO  
– NOGLE PENGE BOR I ET  
LAVRISIKOMILJØ, ANDRE HAR DET 
BEDST, HVOR DER ER HØJ RISIKO”

    HELLE SNEDKER, kundedirektør
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INVESTERING

AKTIV KAPITALFORVALTNING  
er et aktivt og fornuftigt valg 

16 // FORMUE – 3. KVARTAL 2019

Når man begiver sig ud på de finansielle markeder for at 
investere, gælder det om at kunne afkode investerings-
klimaet på både kort og lang sigt. Man skal finde den rig-
tige balance i forhold til den risiko, man ønsker at løbe, 
og selve risikostyringen skal være i top, så man er beredt, 
når det uventede sker.

”Det er primært derfor, vi i Formuepleje har bekendt 
kulør og er aktive investorer. Vi har en ambition om at  
levere lavere risiko til vores kunder, og det kræver, at vi 
er aktive investorer, når det kommer til risikostyring. Vi 
vil ikke ende i en situation, hvor vi passivt lader os falde 
ned sammen med resten af markedet,” siger Søren 
Astrup, direktør og partner i Formuepleje, der ellers har 
fuld forståelse for, at diskussionen om aktiv versus passiv 
forvaltning er blusset gevaldigt op i de senere år.

Rigtig mange aktive kapitalforvaltere har nemlig 
svært ved at slå markedet. 

”Det er faktisk ikke helt løgn, at alt for mange, der  
kalder sig aktive investorer, har meget svært ved at out-
performe markedet. Når vi alligevel holder fast i den  
aktive kapitalforvaltning både nu og fremover, skyldes 
det da også, at vores investeringsstrategi over en lang  
årrække har bevist sin styrke og ikke mindst sine evner 
til at levere mere end konkurrencedygtige afkast – både 
når markederne stiger og falder. Dermed lever vi op til 
eksistensberettigelsen for en aktiv kapitalforvalter,”  
konstaterer Søren Astrup.

Kig på mere end prisen
Et af de argumenter, der ofte bruges om fordelene ved 
passive investeringer, er, at der ikke er nogen sikkerhed 
for, at aktive investorer kan slå markedet. Så hvorfor 
overhovedet gøre forsøget? Mange investorer får anbe
falet og vælger passive investeringsløsninger. På ver-
densplan udgør de passive løsninger i dag cirka 32  
procent af det globale pensionsmarked og stiger fortsat  
– også i Danmark. 

”Det er ikke en ubetydelig andel, og noget som enhver 
aktiv kapitalforvalter må forholde sig til, og det gør vi 
også. Typisk hænger det sammen med omkostningerne. 
Passive investeringsløsninger er i udgangspunktet  
bil ligere, og det har en tiltrækningskraft på investorer,  
ligesom lavere omkostninger altid har. Folk har en  
altid en forkærlighed for den billigste løsning,” siger  
Søren Astrup. 

Men den tilgang behøver ikke være den rigtige, og 
ifølge Søren Astrup er den ofte også for unuanceret. Lige-
som når man køber en bil eller et hus, er der andre para-
metre end prisen, man skal kigge på ved investeringer. 

Der er også andre fordele ved den aktive investering, 
hvor den passive investering primært har prisen som ud-
slagsgivende rettesnor. Aktiv investering er også køb-
mandskab og udvælgelse af de bedste selskaber at inve-
stere i og ikke mindst fravalg af de mindre gode selskaber.
”Påstanden fra nogle passive fortalere er så, at det kan 

Det er blevet meget moderne at tale varmt om passive investeringsløsninger. I Formuepleje sværger vi 
dog til den aktive kapitalforvaltning. ”Vi vil lave risikostyring par excellence, og derfor kan vi kun vælge  
at være en aktiv kapitalforvalter og ikke en passiv. For vores vedkommende gør det udslaget, at vi i langt 
de fleste år faktisk slår markedet. Det er adgangsbilletten til markedet og hele eksistensberettigelsen i  
at kalde sig aktiv kapitalforvalter,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

>>
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INVESTERING

man slet ikke gøre vedvarende, og at det beror på tilfældig-
heder, men det argument, synes jeg i al beskedenhed, at vi 
tilbage viser næsten år for år. Siden 2010 har vi i Penta ek-
sempelvis slået verdensaktieindekset MSCI syv ud af ni år, og 
igen i 2019 ligger vi foran. Man får ikke en bedre målestok 
end verdensaktieindekset, og kan man slå det så ofte, som  
vi gør, så beviser man sin eksistensberettigelse som aktiv  
kapitalforvalter,” siger Søren Astrup. 

Passiv diskussion siden 1991
Selv om diskussionen om fordelene ved passiv investering 
har taget fart i de senere år, skal man faktisk tilbage til 1991 
for at finde årsagen til, at passive investeringer for alvor blev 
et emne, alle med investeringsinteresse måtte forholde sig til.

Dengang offentliggjorde den amerikanske professor og 
Nobelpristager William Sharpe en artikel, hvor han rede-
gjorde for, at aktive investorer i gennemsnit opnår lavere  
afkast end passive investorer – netop på grund af de højere 
omkostninger, som typisk er gældende for aktive kapital
forvaltere. 

”Kun nogle få klarer sig bedre end indekset, mens mange 
klarer sig dårligere. Det har skabt den opfattelse, at passive 
investeringer per definition er bedre, og det er den holdning, 
jeg gerne vil opponere imod. Især fordi vi er en aktiv kapital-
forvalter, der tilhører de få, der klarer sig bedre end indek-
set,” siger Søren Astrup og peger på, at den passive investe-
ringstilgang stadig kræver en aktiv indsats på nogle punkter.

”Jeg kan heldigvis finde opbakning til mine synspunkter 
hos den danske økonomiprofessor Lasse Heje Pedersen, der 
har rykket på antagelsen om, at den passive investor bare 
kan købe en markedsportefølje og beholde den uden, at  
forudsætningerne ændrer sig. Sådan en findes slet ikke i  
virkeligheden. I passive investeringer kopierer man blot det 
indeks, man vil følge, men det har også nogle ulemper. Som 
passiv investor slipper man jo ikke for indeksændringer,  
aktieemissioner, konkurser, virksomhedsoverdragelser,  
aktietilbagekøbsprogrammer og geninvestering af udbytter. 
Det er en udfordring,” siger Søren Astrup.

Passive er tvunget til at være aktive på bagkant
En passiv investor er således også nødt til at handle for at  
fastholde markedsporteføljens neutrale sammensætning.

”Og det skal jo ske på tidspunkter, der er dikteret af  
indekset og ikke af, om det er en god ide eller ej. Det gør, at 
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passive investorer ofte skal handle til dårligere priser, 
end den aktive forvalter kan opnå, hvis han ellers er 
dygtig nok,” fremhæver Søren Astrup.

”I praksis skal den passive investor købe mere af det, 
som er steget meget, fordi det med stigninger fylder 
mere af indekset, og omvendt skal man sælge det, der 
falder, selv om det nogle gange var en bedre ide at se det 
som en købsmulighed,” siger Søren Astrup. 

It-boblen viser ulempen
Det bedste eksempel, vi har til at illustrere problematik-
ken, er itboblen ved årtusindskiftet, hvor den passive 
investor skulle have 35 procent af sin portefølje i it 
aktier, fordi de var steget enormt og fyldte en uforholds-
mæssig stor del af indekset, selv om prisen i forhold til 
indtjeningen lå over 100.

”Hele markedets price/earningsniveau lå til sammen-
ligning på 44 på det tidspunkt, hvilket i sig selv er meget 
dyrt. De fleste kan nok huske, da itboblen brast. Det 
gjorde ondt på både aktive og passive investorer, men 
mest på passive investorer, der blindt fulgte indekset,”  
forklarer Søren Astrup. 

Men det er jo længe siden og sker vel næppe igen i 
dag, hvor itaktierne er blevet voksne? Hvis man kigger 
på de berømte FAANGaktier – Facebook, Amazon,  
Apple, Netflix og Alphabet (Google) – så har kvintetten 
bevæget sig fra at fylde næsten ingenting til at fylde 12 
procent af det amerikanske S&P 500indeks.

”Som passiv investor er man så tvunget til at fylde på 
af de her aktier, når de stiger. I Formuepleje har vi selv 
kun Google af de fem aktier, fordi det er den eneste af de 
fem, vi har kunnet regne hjem. De andre anser vi for at 

være for dyre og har dem derfor ikke i porteføljen.  
Det kan vi så ærgre os lidt over, nu de er steget så  
meget, men det er et aktivt valg, og vi er optaget af at 
undgå for store udsving, som vi efter vores vurdering  
risikerer, når nogle aktier stiger for meget,” lyder det  
fra Søren Astrup.

Formueplejes tilgang er en anden
”I stedet går vi efter at finde de attraktivt prissatte  
aktier – og i tillæg hertil kan vi i Investeringskomiteen 
skrue op og ned for den aktieeksponering, vi mener, 
man bør have i forhold til indekset. Det hænder relativt 
ofte, at vi tager det værktøj i brug. Vi gjorde det både  
efter valget af Donald Trump og efter Brexitafstem
ningen – og senest i begyndelsen af maj, hvor vi øgede  
vores aktieeksponering, men samtidig forsikrede os 
mod store kursfald, hvis det nu skulle ske, at vores  
læsning af markedet slår fejl. Det er aktiv kapital  
for valtning, og det, mener vi, skaber mest værdi for 
kunderne,” siger Søren Astrup.

Aktiv kapitalforvaltning skal man dog ikke selv stå 
for som kunde. Der er det bedre at lade det være op til 
Formuepleje at træffe de rigtige investeringsbeslut
ninger og skrue op og ned for risikoen i porteføljerne.  

”At vi er aktive investorer i Formuepleje betyder så 
også, at kunderne ikke skal være det, men kan overlade 
det til os. Kunderne skal være aktive, når de skal finde 
og vælge os – og når de skal vælge risikoprofil, men 
selve kapitalforvaltningen er der, hvor vi gør en forskel 
og sikrer, at kunderne ikke kommer ud af komfort
zonen,” slutter Søren Astrup. 
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DET LANGSOMME 
REKORDOPSVING ER MERE 
HÆDERLIGT END DET SER  
UD VED FØRSTE ØJEKAST

Efter regn kommer sol, og efter finanskrise 
kommer historiens længstvarende opsving. 
121 måneder efter, at finanskrisen bundede 
ud i juni 2009, har der været uafbrudt vækst 
i amerikansk økonomi. Dermed er den hid
tidige rekord på 120 måneder, som blev sat 
mellem marts 1991 og marts 2001, overgået.

I hvert fald når det kommer til varigheden 
af opsvinget, men kigger man på styrken af 
opsvinget, er der ved første øjekast et stykke 
op til alle andre opsving siden 1945.

Hvis man sammenligner de ni andre  
opsving, der har været siden Anden Verdens-
krig, skulle den årlige amerikanske vækst 
siden 2009 have ramt 3,7 procent i gen-
nemsnit eller 42,7 procent samlet set. Der 
er dog et pænt stykke vej op til det niveau, 
idet den faktiske vækst er landet på 2,3 
procent om året eller lige knap 25 procent 
fordelt over de 10 år. 

”Umiddelbart ligner det dermed, at  
væksten de seneste 10 år har været lavere 
end alle andre vækstperioder efter Anden 
Verdenskrig. Faktisk har det nuværende  
opsving årligt ligget 1,4 procentpoint lavere 
end normalt, når vi måler på væksten, og 
det er ganske meget,” siger Morten Obel 
Skriver, chefstrateg i Formuepleje. 

Opsvinget er stærkere med nuancerne
Men det er kun en del af sandheden.  
Finanskrisen var en hundredårsbegivenhed, 
der trak tæppet helt væk under økonomien, 
og starten af det nuværende opsving kom-
mer derfor på bagkant af det største finan-
sielle chok i de fleste nulevende menneskers 
levetid. Det tog derfor også nogle år, før  
opsvinget for alvor fik fat, og før chokket 
havde lagt sig. Det har også haft betydning 
for udviklingen siden da og for, at det var  
relativt lang tid om at komme i omdrejninger.

”Under finanskrisen faldt BNP, og vi har 
haft en lavere hældning på BNPindekskur-
ven. Det skal dog ses i kontekst af, at den  
potentielle vækst også ligger lavere end tid
ligere. Holder man det nuværende opsving 
op imod den potentielle vækst i perioden, lig-
ger det faktisk 0,05 procentpoint over, og så 
er det jo en helt anden historie. På den led er 
det opsving, der på papiret ser meget beske-
dent ud, faktisk på niveau med den poten-
tielle vækst,” forklarer Morten Obel Skriver. 

Begrebet ”den potentielle vækst” kræver 
formentlig en introduktion. Den poten  
tielle vækst er en økonomisk beregning,  
der baserer sig på demografi (det vil sige 
sammensætningen af arbejdsstyrken)  

Det længste opsving nogensinde i USA er en realitet. Siden finanskrisen bundede 
ud i juni 2009, har der nu været vækst i USA i 121 måneder i træk. Opsvinget  
har dog været det svageste siden Anden Verdenskrig. I hvert fald hvis man ser 
overfladisk på det og nøjes med at se på vækstraterne. Dykker man lidt ned i 
tallene, vil man dog opdage, at opsvinget faktisk lander inden for skiven. 

>>

20 // FORMUE – 3. KVARTAL 2019



Den potentielle vækst er  
en økonomisk beregning, der  

baserer sig på demografi (det vil  
sige sammensætningen af  

arbejdsstyrken) produktivitet (det vil 
sige, hvor effektiv man er til sit  

arbejde) og kapitalapparatet, der 
handler om, hvor meget selskaberne 

kan effektivisere produktionen
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produktivitet (det vil sige, hvor effektiv man er til sit  
arbejde) og kapital apparatet, der handler om, hvor  
meget selskaberne kan effektivisere produktionen. 

Både arbejdsstyrke og produktivitet er ikke nødven-
digvis, hvad de har været, og selskaberne har generelt 
underinvesteret i kapitalapparatet. Derfor er den poten-
tielle vækst ikke længere lige så høj, som den var engang. 

”Det er noget, man skal have med i sine betragtninger, 
når man fælder dom over, hvor stærkt opsvinget har  
været. Der må man konstatere, at væksten ligger uhyre 
tæt på det potentiale for vækst, der har været i den  
tiårige periode, vi kigger på. Vi skal også huske, at  
både inflation og renter har ligget historisk lavt siden  
finanskrisen, og det er begge symptomer på den lave  
potentielle vækst,” forklarer Morten Obel Skriver.

Flere mennesker er lig med mere vækst
For USA’s vedkommende har tilvæksten i arbejdsstyrken 
sådan set været OK i perioden efter finanskrisen, mens 
det til gengæld halter steder som Europa og Japan. Og 
væksten i arbejdsstyrken er bestemt ikke nogen lige
gyldig størrelse. Jo flere mennesker vi bliver, jo mere 
vækst kan vi opretholde på grund af det højere forbrug, 
det skaber.

Produktiviteten både i USA og Europa har derimod 
ligget noget lavere og været faldende, om end den er  
steget igen på det seneste. Oven i det er den teknologiske 
udvikling en ubekendt faktor, der har gjort det vanske

ligere at måle produktiviteten og dermed hele den øko-
nomiske udvikling end tidligere. Samtidig har verdens 
toneangivende centralbanker ført en historisk lempelig 
pengepolitik for at redde verdensøkonomien ud af den 
suppedas, som finanskrisen efterlod verden i, fremhæver 
Henrik Franck, direktør og partner i Formuepleje.

”Det er i store træk centralbankernes fortjeneste via 
pengepolitikken, at det har kunnet lade sig gøre. Det er 
både de storstilede støtteopkøb af obligationer, og det er 
de lave renter, som stadig er minusrenter i Europa, der 
har hjulpet til med det. Det gør også, at den næste økono-
miske krise helst ikke skal være for dyb, for arsenalet af 
våben er ikke så stort, som det var engang, selv om det 
fortsat kun er Japan, der tyr til at bruge rentekurvekon-
trol for eksempel. 

Men de pengepolitiske eksperimenter, vi har haft de  
seneste 10 år, har været så omfattende, at vi er i en situa-
tion, vi ikke har set før. Det er det uprøvede territorium, 
som centralbankerne skal navigere i,” siger Henrik Franck.

Markedet overvåger centralbankernes næste skridt
Centralbankerne er da også i fokus, når markedet skal 
fastlægge sit syn på fremtiden. Vi så i slutningen af 2018, 
hvordan recessionsfrygt prægede markedet, og da ikke 
mindst USA’s centralbank på det tidspunkt signalerede 
fortsatte renteforhøjelser, begyndte aktierne at falde 
kraftigt. Kursfaldene blev dog ændret til stigninger i 1. 
kvartal 2019, da Fed foretog en Uvending og i stedet gik 
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på rentepause, hvilket blev fulgt op af de andre central-
banker. Det lagde en dæmper på den værste recessions-
frygt, og det genskabte den gode stemning på de finan-
sielle markeder.

”Det er et godt vidnesbyrd om, hvor vigtig en rolle 
centralbankerne, især USA’s, spiller for stemningen på 
aktiemarkederne. Alene Feds signaler om fortsatte ren-
teforhøjelser kan være med til at sprede bekymret stem-
ning, så centralbankchef Jerome Powell og resten af Fed 
ledelsen skal virkelig træde med listesko, når de udtaler 
sig og beslutter sig. Både i forhold til markedet, men også 
i forhold til Det Hvide Hus, hvor præsident Trump gerne 
kritiserer Powell, hvis den førte pengepolitik ikke er lem-
pelig nok og dermed holder hjulene i gang i amerikansk 
økonomi,” forklarer Henrik Franck.

Feds U-vending hjalp aktierne i 1. kvartal 
Hos Otto Friedrichsen, aktiechef og partner i Formue-
pleje, er der ingen tvivl om, at netop Feds Uvending og 
retoriske intervention var afgørende for, at aktier steg 
kraftigt i de første fire måneder af 2019. 

”Kigger man på de økonomiske nøgletal, er der ikke 
den store forskel på 4. kvartal 2018 og 1. kvartal 2019, 
men markedsstemningen i aktier er vidt forskellig. Det 
skyldes budskabet fra først USA’s centralbank og siden 
flere andre centralbanker om, at renterne ikke bliver  
hævet foreløbigt – og ultimativt står klar til nye penge
politiske stimuli, hvis der opstår yderligere vækstud
fordringer. Det giver en sikkerhed for investorerne, og 
samtidig er det medvirkende til at holde renterne nede,  
hvilket reelt betyder, at der er relativt få alternativer til  
aktier for investorerne med en vis risikovillighed og  
appetit på afkast,” siger Otto Friedrichsen, der også frem-
hæver, at centralbankernes rentepause har været med  

”KIGGER MAN PÅ ARBEJDSLØSHEDSTAL,  
PRIVATFORBRUG, NYTILKOMNE TIL  

ARBEJDSMARKEDET, LØNUDVIKLINGEN 
OG BYGGEAKTIVITET SER DET STADIG 

FORNUFTIGT UD” 
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til at ændre markedets syn på den fremtidige rentesti 
temmelig markant.

”Fra at forvente to rentestigninger fra Feds side frem 
mod udgangen af 2020, ligger der nu en forventning om, 
at Fed i stedet sænker renten op imod tre gange i stedet 
for. Det er et markant skifte,” siger Otto Friedrichsen.

Der er ingen tvivl om, at Fed er ekstremt opmærksom 
på ikke at skabe finansiel uro, selv om centralbankens 
hovedopgave er at sikre stabil prisudvikling og høj  
beskæftigelse. Med sin rentepause denne gang under-
streger Fed, at man ikke vil kvæle opsvinget. Og måske 
formår centralbanken at sadle pengepolitisk om i tide, 
hvor man ofte før har gjort det for sent og så har kvalt 
det opsving, der var i gang. 

Kun i 1994/1995 lykkedes Fed med at styre uden om 
ved at holde rentepause, så sænke den en gang, så rente-
pause på ny, inden man kunne fortsætte renteløftene. 
Ifølge Morten Obel Skriver gør Fed derfor klogt i at holde 
renten i ro, som tingenes tilstand er lige nu:

”Det bedste lige nu er at blive, hvor den er. Hæver de 
renten, som det oprindeligt var planlagt, ville stram
ningen skabe bekymring, som vi så det i december. Men 
det vil også skabe nervøsitet, hvis de sænker renterne. 
Det vil markedet tage ilde op, fordi det i første omgang 
vil blive tolket som et tegn på snarlig recession, og der er 
klare tegn på, at Fed er mere opmærksom på markedet 
end tidligere,” vurderer han.

Hvornår rinder opsvinget ud?
Længden af opsvinget gør det i sig selv naturligt at 
spørge, hvor længe det egentlig kan fortsætte, men det  
er uhyre svært at sige noget præcist om. Hvis man vidste 
præcis, hvornår recessioner kommer og går, var det  
ingen sag at være kapitalforvalter og gå ind og ud af  
markedet, når det var mest opportunt. 

”Man kan have forskellige vurderinger af, hvor vi  
står, og hvor vi bevæger os hen, men det, at vi har haft 
opsving i lang tid, siger ikke i sig selv noget om holdbar-
heden af opsvinget. Hvis ingredienserne er til det, kan et 
opsving i princippet fortsætte, så længe det skal være

Når det er sagt, så befinder vi os i den sencykliske del 
af opsvinget, og det er jo også derfor, at vi har set marke-
det være bekymret for en snarlig recession siden 2. halv-
del af 2018 og baggrunden for, at centralbankerne med 
Fed i spidsen nu tøver med at stramme pengepolitikken 
yderligere,” forklarer Morten Obel Skriver, der på den 
baggrund fremhæver, at man p.t. skal tænke sig ekstra 
grundigt om i forhold til normalt, hvor der er lidt bedre 
sigte forude. Lige nu er billedet noget grumset.

”Det er blevet sværere at træffe de rigtige beslutninger. 
Recessionen er ikke lige for næsen af os eller inden for et 
års sigt, men sandsynligheden er relativt høj på totre års 
sigt. Sådan så det dog også ud for etto år siden. Kigger 
man på arbejdsløshedstal, privatforbrug, nytilkomne til 
arbejdsmarkedet, lønudviklingen og byggeaktivitet  
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Det er i alle parters  
interesse at finde en løsning  

på handelskrigen. Ikke mindst  
den amerikanske præsident,  

der står foran et valgår  
i 2020

ser det stadig fornuftigt ud. Så er der nogle tillidsindika-
torer, der knækker lidt og ikke er så stærke, ligesom  
industriproduktionen i USA trækker ned, men overord-
net er det altså fint nok,” siger Morten Obel Skriver, som 
derfor holder et vågent øje med de gode nøgletal.

Ændrer de sig i den gale retning, skal vi være klar  
til at agere på kundernes vegne.

”Vi har stor fokus på de gode nøgletal. Ændrer de sig i 
negativ retning, skal vi overveje om vores hovedscenarie 
stadig holder vand,” konstaterer Morten Obel Skriver. 

Handelskrigen er en dark horse
Oven i alt det har vi en dark horse af de større: Donald 
Trumps handelskrig med Kina. Længe har det ligget i 
kortene, at der ville komme en ny handelsaftale, men  
den seneste udvikling har sået tvivl om det. USA har  
hævet toldsatserne til markedets ubehag, og kineserne 
har reageret ved at svare igen i det omfang, de kan. 
Blandt andet techselskaberne har fået klø.

”Eskalerer handelskonflikten, eller ender det uden  
en aftale, er det entydigt dårligt for verdenshandlen og 
dermed verdensøkonomien. Vi tror dog på at handels-
konflikten udmønter sig i aftaler – dog med nogle  
restriktioner på teknologisalg til Kina. For grundlæg-
gende er det i alle parters interesse. Også den amerikan-
ske præsident, der står foran et valgår i 2020,” siger  
Morten Obel Skriver. 



RÅDGIVNING

Rådgivning er ikke bare rådgivning. Kunder kræver noget forskelligt og har varierende behov. 
Derfor kan man ikke matche enhver rådgiver med alle kunder og omvendt. I Formuepleje gør  
vi en stor indsats for, at alle kunder har lige præcis den rådgiver, de gerne vil have. ”Det kræver 
også, at alle vores rådgivere ikke er ens ud over, at de skal være udstyret med de bedste  
kompetencer, erfaring og den nødvendige certificering,” siger Helle Snedker, kundedirektør  
i Formuepleje.
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AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, PRESSECHEF, FORMUEPLEJE // JACOB.KNUDSEN@FORMUEPLEJE.DK

I næsten alle livets forhold spiller den personlige kemi mel-
lem mennesker en afgørende rolle. Det gælder også i For-
muepleje, hvor netop kemien mellem kunde og rådgiver er 
helt afgørende for, om Formuepleje kan levere den ønskede 
rådgivning i topklasse. Derfor er det heller ikke ligegyldigt, 

hvordan Formueplejes 
rådgiverteam er sat sam-
men, og hvilke profiler  
der udgør stammen i det, 
der ud over kapitalforvalt-
ningen er Formueplejes 
hjerteblod.

Det kræver et bredt 
spektrum af kompetencer 
og menneskelige egen-
skaber, så alle kunde 
typer kan tilgodeses.  

Ligesom rådgiverne er kunderne og deres behov nemlig 
heller ikke ens. Det skal kundedirektør Helle Snedker 
tage højde for, når hun henter nye profiler ind til råd
giverteamet, der efterhånden består af 16 rådgivere M/K.

”Det er en tillidsopgave at møde et andet menneske, 
sætte sig i deres sted og kunne levere den bedst mulige 
rådgivning. Derfor kræver det også nogle forskellige  
typer i stedet for at have den samme type i forskellige 
udgaver. At vi har sådan en vifte af kompetencer gør, at  
vi kan imødekomme stort set alle kundebehov,” forklarer 
Helle Snedker.

Derfor kan man ikke sige, at en Formueplejerådgiver 
skal være på en bestemt måde for at blive indlemmet i 
staben. Det er mere et spørgsmål om at passe ind i flok-
ken og supplere med de rette faglige kompetencer.

Den rigtige holdopstilling
Det er altså lidt som at sætte holdopstillingen på et fod-
boldhold, og det er til syvende og sidst en ledelsesopgave. 
Det samme gælder, når man så skal have det bedste ud  
af rådgiverholdet og få det til at spille sammen og hjælpe 
hinanden til gavn for både Formuepleje og kunden. 

”Nogle skal kæles for, andre skal måske sparkes lidt 
mere i overført betydning for at få det optimale ud af dem. 
Det ville helt sikkert være meget nemmere, hvis alle var 
ens, og kunderne efterspurgte den samme rådgiverprofil, 
men også meget mere kedeligt,” siger Helle Snedker.

Frit valg af rådgiver
En anden vigtig årsag til, at rådgiverteamet skal bestå af 
forskellige profiler, er, at kunderne i Formuepleje selv 
kan vælge deres rådgiver. 

”Den personlige kemi er så vigtig og skal være i orden, 
før vi kan opfylde vores ambitioner om at skabe nogle 
langvarige kunderelationer. Man er ikke kunde hos  
Helle, Anders, Henrik eller en helt fjerde, men kunde  
i Formuepleje. Det er vigtigt at slå fast, og der er frit lejde 
til at vælge om, hvis kemien ikke er der med den første 
råd giver. Og det skal man ikke holde sig tilbage for at 

DET KRÆVER ET 
BREDT SPEKTRUM AF 
KOMPETENCER OG 
MENNESKELIGE 
EGENSKABER,  
SÅ ALLE KUNDETYPER 
KAN TILGODESES.

I FORMUEPLEJE HAR VI EN  
RÅDGIVER DER PASSER TIL DIG

>>
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bede om. Man har lov at vælge præcis den rådgiver, man vil,”  
understreger Helle Snedker. 

I takt med at tilstrømningen af nye kunder aktuelt er  
meget høj, kan der dog opstå ”fuldt hus” især hos de rådgi-
vere, der har været hos Formuepleje i mange år. Her er det  
naturligvis værdifuldt, at nyere medlemmer af rådgiverteamet 
også har faglig tyngde til at leve op til forventningerne. Råd 
givernes forskellige styrker og kompetencer kan så komme i 
spil, når der opstår nogle specifikke rådgivningsbehov.

”I rådgivergruppen har vi en fælles overenskomst om, at 
vi må bruge hinanden og trække på hinandens kunnen. Så 
hvis jeg har et kundemøde, hvor jeg skal tale om noget, som 
jeg ved, at Anders Bjørnager eller en anden af vores dygtige 
rådgivere er 100metermester i, så inviterer jeg Anders 
Bjørnager med til det møde. På den måde kan vi hele tiden 
opfylde de behov og ønsker, der måtte opstå. Det skaber også 
en god holdånd, at vi hjælper hinanden på den måde,” siger 
Helle Snedker.

Fast rådgiver giver tæt tilknytning
I Formuepleje får man tilknyttet en fast rådgiver, når man 
har investeret 3 millioner kroner eller mere i Formueplejes 
investeringsløsninger. Den tætte personlige kontakt er vær-
difuld, fordi rådgiveren på den måde lærer kundens forhold, 
risikovillighed og formuesammensætning at kende – og får 
et indgående kendskab til, hvordan kunden ønsker at bruge 
sine penge, og hvem der eventuelt skal betænkes i arv. 

”Den tætte kontakt kan man kun opbygge ved en fast  
relation, og ved en fast relation kommer den personlige kemi 
igen ind i billedet. Det er aldrig godt at knytte en langvarig 
relation, hvis kemien ikke er i orden. Så kan man ikke skabe 
den nødvendige tillid,” forklarer Helle Snedker.

Af den grund er det ikke bare rådgiveren i Formuepleje, 
der skal levere den bedst mulige version af sig selv. Kunden 
skal faktisk levere noget til gengæld, hvis rådgivningen skal 
lykkes til fulde.

”Vi kan ikke levere den optimale rådgivning uden, at kun-
den også giver noget af sig selv og fortæller ret præcist om 

I FORMUEPLEJE FÅR MAN TILKNYTTET 
EN FAST RÅDGIVER, NÅR MAN  

HAR INVESTERET 3 MILLIONER KRONER  
ELLER MERE I FORMUEPLEJES  

INVESTERINGSLØSNINGER
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ønsker og behov. Min rådgivning kan kun blive så god, som 
det jeg får at arbejde ud fra, så hvis man som kunde ikke  
giver et tilstrækkeligt indblik, bliver rådgivningen derefter. 
Så bliver det kun almindeligheder,” siger Helle Snedker.

Rød rådgivning
Et område, hvor Formueplejes rådgivere med sikkerhed  
skiller sig ud, er i selve certificeringsdelen. For at kunne råd-
give i den finansielle sektor i Danmark skal man være cer  
ti ficeret. Sådan har det været siden finanskrisen. Hvor me-
get, man skal være certificeret til, afhænger af hvilke investe-
ringsløsninger, man skal rådgive om, og hvordan de er  
kategoriseret i forhold til Finanstilsynets trafiklysordning, 
der opdeler investeringer i rød, gul og grøn alt efter deres 
kompleksitet.

”Da vi i Formuepleje har vores blandede fonde, hvor der 
både er aktier og obligationer, har vi investeringsløsninger, 
der er kategoriseret som røde, fordi de kan være komplekse 
at forstå. Derfor skal vi være certificeret til at rådgive om 
røde produkter,” siger Helle Snedker.

Det er uden omsvøb tilfældet for hele rådgiverteamet – og 
certificeringen skal løbende fornys, så alle formalia overholdes:

”Alle Formueplejes rådgivere er certificeret til at rådgive 
om røde produkter. Er man det ikke, når man bliver ansat, 
kan man ikke arbejde som rådgiver, før man har fået den cer-
tificering. Der er ikke nogen vej uden om. Faktisk føres der 
en protokol på cprnummer for alle rådgivere i Danmark, og 
man skal recertificeres hvert tredje år via Finanssektorens 
Uddannelsescenter. Rådgiveren har tre forsøg til at bestå, 
men dumper man tre gange, giver det et års karantæne. Det 
er kundernes formelle sikkerhed for, at vi ved, hvad vi har 
med at gøre,” siger Helle Snedker.

Spørg dig for i banken
Det er også derfor, at man skal tage sig lidt i agt og spørge  
sig godt for, hvis man som Formueplejekunde hører i penge-
instituttet eller andre steder, at man bør skille sig af med 
sine investeringer i Formuepleje.

”Hvis man oplever, at rådgiveren i banken anbefaler at 
sælge Formueplejes produkter, kan man altid spørge efter 
rådgiverens certificering, og om vedkommende egentlig har 
sat sig ind i produkterne eller rent faktisk taler imod bedre 
vidende. I pengeinstitutterne er man oftest certificeret til at 
snakke om grønne eller gule produkter, og så må man i rea
liteten slet ikke snakke om hverken køb eller salg af Formue-
plejes investeringsløsninger,” slutter Helle Snedker. 

Den tætte personlige  
kontakt er værdifuld, fordi  

rådgiveren på den måde lærer  
kundens forhold, risikovillighed  

og formuesammensætning  
at kende
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Det er et følsomt emne, som for mange er svært at tale om: Når din ægtefælle dør, lukkes  
adgangen til de fælles bankkonti – indtil der er klarhed over, hvem der skal arve afdøde.  
Sørg derfor for, at begge parter har en konto i eget navn. ”På den måde risikerer man ikke  
at blive låst fra adgangen til sine penge ved partnerens bortgang. Er samtalen for svær at  
klare selv, står vi gerne til rådighed for rådgivning og hjælp. Vi har mange kunder i samme 
situation,” siger Helle Snedker, kundedirektør i Formuepleje.

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

Sørg for at sikre din partners  
adgang til penge ved dødsfald  

INDIVIDUELLE KONTI ER DOG 
KUN DEN FØRSTE OG LETTE DEL  
AF HELE MANØVREN VED AT 
SIKRE ÆGTEFÆLLEN DEN DAG, 
DEN ANDEN FALDER BORT 
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Der kommer en dag for alle, hvor man erkender, at livet engang skal 
slutte – og at man ikke er udødelig.

”Det har ingen sammenhæng med hverken alder eller størrelsen 
på sparegrisen, så det er forskelligt, om man er 50, 60 eller 70 år, 
men pludselig indser de fleste, at de ikke er udødelige. Måske er en 
ven gået bort, eller man har selv været ved læge. Når nogen bliver 
ramt af denne indsigt, oplever vi ofte, at det også kommer til at  
involvere sådan nogle som os. Typisk er det manden i et ægteskab, 
der er ”finansminister” derhjemme, som får brug for at involvere 
hustruen og får lyst til at tage hende med til møder både hos os, 
hos banken og revisor. Emnet, der skal tales om, er, hvad der skal 
ske den dag, han ikke er her mere,” forklarer Helle Snedker. 

En kedelig situation, som mange enker eller enkemænd uforva-
rende er endt i efter ægtefællens død, er en mur af spærrede kort 
og konti, så regninger og indkøb ikke kan klares på vanlig vis. Det 
er der heldigvis råd for, hvis man er en lille smule på forkant.

”Det allerførste råd, vi kan give, er, at man skal sørge for, at 
begge parter har deres egen konto i eget navn. Har man kun fælles 
konti, sker der nemlig det, at der glider en mur ned, og adgangen til 

alle fælles konti låses, indtil der er opnået klarhed om arveforhold. 
Derfor er det vigtigt at få en konto i hver ægtefælles navn, så begge 
parter har midler at disponere over ved den andens bortgang.  
Hvis man ellers har rigeligt med kontanter, er der i hvert fald ingen 
grund til at stå og mangle dem, fordi kontiene er låst,” siger Helle 
Snedker.

Bliv klar, mens begge tænker klart
Individuelle konti er dog kun den første og lette del af hele manøv-
ren ved at sikre ægtefællen den dag, den anden falder bort. Uanset 
hvad kan der være god ræson i at nå til enighed om alle pengesager, 
mens begge er åndsfriske. 

”Det er med at få det gjort i fredstid, mens begge parter er friske 
og åndsnærværende, så man ved, hvordan der skal disponeres, hvis 
den ene en dag ikke kan tænke klart længere. De ting er ikke noget, 
vi rådgiver om, men vi har gode samarbejdspartnere, som vi gerne 
henviser til,” nævner Helle Snedker.

Hendes mangeårige erfaring inden for rådgivning har vist 
hende, at især kvinderne har et arbejde at komme i gang med. Alt 
for ofte overlader de finanserne til husbonden og står efterladt  
tilbage på perronen, når han er væk. Og det kræver en ihærdig  
indsats at sætte sig ind i noget så komplekst som investeringer, 
man ikke tidligere har været inddraget i. Det kan være store porte-
føljer af individuelle aktier, som manden har plejet uden involve-
ring fra hustruens side, eller måske større ejendomsinvesteringer, 
hvor hun ikke har fået indsigt. Derfor er det bedre at være med helt 
fra starten og få et indgående kendskab.

”Desværre ser vi ofte, at hustruen først rykker på det her, når 
kaptajnen er væk, men så er det for sent, og for nogen måske også 
for svært at sætte sig ind i det. Det er sjældent manden, der holder 
hustruen ude, men typisk hende selv, der har sagt, ”det klarer du, 
fatter” om pengesagerne. Så der ligger også en lille opsang til kvin-
derne i det her. Man kan lige så godt få det gjort fra start,” siger 
Helle Snedker, der medgiver, at det ikke er nogen let sag bare at 
sætte sig ned og tale frit om, hvad der skal ske økonomisk, når 
partneren ikke er her mere.

Men ”bare” fordi det er svært, er det ikke ensbetydende med, at 
man skal lade være. Opgaven går ikke væk, selv om man ignorerer 
den. Her kan rådgivningsteamet i Formuepleje måske være med til 
at facilitere den nødvendige hjælp. 

”Det kan godt være følsomt og svært at tale om for parterne. Det 
er også derfor, at vi gerne stiller vores rådgivning og hjælp til rådig-
hed. Vi har andre kunder i den samme situation, hvor vi kan sige, at 
de har valgt enten A, B eller C. På den måde kan vi være katalysator 
for nogle svære drøftelser. Vores fordel er, at vi kan skubbe følel-
serne til side og kun være involveret i at yde den bedst mulige råd-
givning,” siger Helle Snedker og nævner, at eksempelvis Premium 
Elitekunder i Formuepleje har fri adgang til to revisortimer om 
året på Formueplejes regning – så alle rådgivere rundt om kunden, 
kan mødes sammen med kunden én gang om året og skabe det 
nødvendige overblik. 
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Generationsskifte handler om  
både følelser, jura og penge

Generationsskifte handler om at give mest muligt videre med mindst mulig udløsning af  
afgift- og skattebetalinger. Men der kan hurtigt komme følelser i klemme ved overdragelsen  
til næste generation. Derfor kan det være en god ide at få hjælp til at lægge følelserne til  
side og med den rigtige rådgivning sikre sig, at man får truffet de rette beslutninger.

AF LASSE LANGELUND, SENIOR FORMUERÅDGIVER, FORMUEPLEJE // LASSE.LANGELUND@FORMUEPLEJE.DK

Det er hjerteblod, når man skal give stafetten videre til  
næste generation. Uanset om man skal overdrage en virk-
somhed, almindelig arv i form af penge eller værdipapirer, 
ejendomme eller materielle ting med eller uden affektions-
værdi, kan det ende som en kompliceret affære, hvis man 
ikke får taget ordentligt hånd om tingene.

I sidste ende kan det komme til at koste dyrt, hvis man 
undlader at tage fat på problematikken. Gør man ingenting, 
men blot venter på livets sidste dag, står skattefar som  
bekendt parat med en boafgift på 15 procent, der skal  
betales ved kasse et, når man arver. Det er en udgift, man 
med god forberedelse, planlægning og rådgivning kan  
minimere, hvis man sikrer sig i tide.

Har man 10 millioner kroner at give videre til næste 
gren på stamtræet, risikerer det altså at koste næsten  
1,5 millioner kroner (15 procent minus bundgrænsen på 
295.300 kroner – ved uskiftet bo er der dobbelt bund-
grænse) i boafgift til statskassen, hvis man ikke får sikret 
overdragelsen i tide.

Det er en god forretning for statskassen, der i 2018 hen-
tede næsten 5 milliarder kroner fra arveafgiften – eller knap 
0,5 procent af statens samlede provenu fra skatter og afgifter.

Følelser i klemme risikerer at spærre for fornuften
Optimalt set får man sikret generationsskiftet i tide til 
glæde for alle involverede, men al erfaring viser, at der  

ofte kommer følelser i klemme. Vi kender alle styrken af 
blodets bånd, og det ser man ofte spille en stor rolle som 
en følelsesmæssig faktor, der tilsidesætter fornuften i  
generationsskifter.

Den ældre generation, der sidder på selskab, ejen-
domme eller formue, har typisk svært ved at give slip og 
give tøjlerne videre til næste led. Det er hverken mærkeligt 
eller uforståeligt, men meget menneskeligt. Derimod er det 
ikke nødvendigvis klogt, hvis man gerne vil have, at fami-
lien beholder mest muligt af de dyrebare værdier, der er 
opbygget over årene. 

Lettest går det mellem ægtefæller. Her er der ikke så 
meget at rafle om, for mellem ægtefolk gælder reglerne om 
succession. Det vil sige, at den, der overtager værdierne, 
indtræder i overdragerens skattemæssige stilling og hver-
ken erhverver eller overdrager beskattes, før modtageren 
på et tidspunkt sælger aktiverne.

Skepsis og tvivl stopper de fornuftige beslutninger
Anderledes forholder det sig, så snart næste generation 
skal involveres. Måske er den ældre generation bange for, 
at den opbyggede formue ødsles bort, hvis den overdrages 
til ”de uansvarlige unge,” eller måske mener man slet ikke, 
at afkommet har behov for at få adgang til så mange penge.

Den slags følelser og manglende tillid til fremtidige  
generationer omkring forvaltningen af formuen er typisk 
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DET KRÆVER EN RET UNIK EVNE  
TIL AT GIVE SLIP PÅ DET, MAN HAR 

BRUGT STØRSTEDELEN AF SIT LIV OG 
KARRIERE PÅ AT BYGGE OP
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RÅDGIVNING

en stopper for al god planlægning og eksekvering af et 
ordentligt generationsskifte. Desværre, fordi det inde
bærer en risiko for, at man så aldrig får det gjort. Det 
kommer selvfølgelig statskassen til gavn, men arvingerne 
går glip af en større sum penge og flere værdier, end de 
ellers kunne have fået.

Men jeg hører ofte holdningen om, at de yngre gene
rationer ikke har behovet eller vil bruge pengene ufor-
nuftigt, og så falder ideen om at give videre til næste  
generation til jorden. Men her skal man gøre sig klart, at 
det dybere formål med et godt generationsskifte jo er at 
give mest muligt videre.

Og her skal man huske, at der er forskellige mulig
heder for båndlæggelse og særeje, så man har en nogen-
lunde vished for, at tingene ikke kører helt af sporet.

Få formalia på plads
Uanset hvilken model man ønsker, er det en god ide at 
være tidligt ude og sørge for, at alle formalia er på plads, 
inden det er for sent. 

Generationsskifte er nemlig ikke nogen helt let  
opgave, men en der kræver både tid, planlægning og en 
god portion rådgivning fra revisor og/eller advokat.

Det er vigtigt at understrege, at generationsskifte  
dybest set er for alle, men jo mere formuerne og værdi-
erne udgør, desto mere kompleks en øvelse er vi ude i. 
Hvor stor kredsen af arvinger er, kan gøre tingene lidt 
vanskeligere at håndtere. Jo mere kompleks en øvelse 
man skal ud i, jo mere behov er der for god rådgivning, 
og jo mere tid tager det.

En samlet formue kan som bekendt bestå af mange 
elementer: Frie midler, pensionsformue, ejendomme, 
personlige virksomheder og selskaber. Antallet af disse 
elementer kan naturligvis også komplicere tingene.

Virksomhedsejere rammes dobbelt på følelserne
Særligt for virksomhedsejere kan der opstå nogle svære 
situationer. De skal typisk på næsten samme tid over-
drage noget af lederskabet i virksomheden og samtidig 
måske dele af ejerskabet.

Det skaber ofte en pludselig følelse af ikke at være i 
kontrol eller i mindre kontrol i den virksomhed, som eje-
ren i mange tilfælde betragter som sit eget barn. Her  
opstår der hurtigt en naturlig frygt for, at arvtagerne ikke 
varetager ledelsen eller ejerskabet af virksomheden på 
samme måde, som man selv ville have gjort. Det kræver 
en ret unik evne til at give slip på det, man har brugt 
størstedelen af sit liv og karriere på at bygge op.

Af de grunde bliver generationsskifte af selskaber ofte 
en kompliceret affære. Der er mange muligheder i spil, 
det kan være svært at vælge den rigtige løsning, og sand-
synligheden for at begå fodfejl er stor. Derfor anbefaler vi 
altid, at man søger bistand hos sine rådgivere, fordi den 
rigtige løsning ofte kan være dynamisk og ikke statisk.

Videregivelse af ejerskabet kan ske på mange måder, 
men den løsning jeg har oplevet oftest, er den såkaldte 
A og Baktiemodel, der i al sin enkelhed består af, at 
fremtidige overskud i driften videregives til næste gene-
ration – altså en slags glidende generationsskifte. 

DEN ÆLDRE GENERATION, DER SIDDER 
PÅ SELSKAB, EJENDOMME ELLER 

FORMUE, HAR TYPISK SVÆRT VED AT 
GIVE SLIP OG GIVE TØJLERNE VIDERE 

TIL NÆSTE LED. DET ER HVERKEN  
MÆRKELIGT ELLER UFORSTÅELIGT,  

MEN MEGET MENNESKELIGT
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GENERATIONSSKIFTE ER IKKE NOGEN 
HELT LET OPGAVE, MEN EN DER 

KRÆVER BÅDE TID, PLANLÆGNING OG 
EN GOD PORTION RÅDGIVNING FRA 

REVISOR OG/ELLER ADVOKAT



KONKLUSION

Kom i gang med generationsskiftet i tide
Konklusionen på at foretage et succesfuldt genera
tionsskifte kan koges ned til: Læg en plan, sikr struk-
turen, sørg for eksekveringen – og læg følelserne til 
side i hele processen. Man skal bare huske, at det er 
lettere sagt end gjort. Og derfor skal det ske i god tid.

I virkeligheden ville det være ønskeligt, hvis de 
mennesker, der har sparet formuerne og værdierne 
op gennem et langt og slidsomt arbejdsliv, også ville 
ende med at bruge dem frem for at lade sig tynge af 
dem. Men det er faktisk langt sværere, end det lyder 
at sætte sit forbrug og levestandard i vejret for at  
nå i mål med det. Så når du frem til, at regnestykket 
viser, at der er langt flere værdier, end du selv kan 
nå at bruge, så er der to muligheder: Enten gør man 
noget, ellers gør man ikke.

Vælger man den sidste løsning, kan man være 
sikker på, at statskassen nok skal kræve sit. Men få 
nu hjælp til at få det gjort. Spørg eventuelt os, hvis 
du går og tumler med det og har brug for sparring 
om det prekære emne, men ellers tag din advokat 
og revisor med på råd. 

VIRKSOMHEDSEJERE SKAL TYPISK  
PÅ NÆSTEN SAMME TID OVERDRAGE 

NOGET AF LEDERSKABET I 
VIRKSOMHEDEN OG SAMTIDIG  

MÅSKE DELE AF EJERSKABET

Skulle artiklen have konkret relevans for dig, bistår vi i Formuepleje gerne med dialogen og sparringen  
om det, der er svært at snakke om i forbindelse med generationsskifte, så du og din familie kan træffe  
de mest optimale beslutninger på et oplyst grundlag.

FAKTA OM BOAFGIFT

•  Boafgift er navnet på det, der tidligere hed  
arveafgift. 

•  Afgiften afhænger af, hvor meget afdøde efterlader 
sig og til hvem. Ægtefæller og registrerede partnere 
skal ikke betale boafgift.

•  Nærmeste familie skal betale 15 procent boafgift  
af den del af arven, der udgør mere end 295.300 
kroner (2019tal).

•  Alle andre modtagere end nærmeste familie skal  
betale yderligere 25 procent i afgift. De 15 procent 
fratrækkes dog arvebeløbet, før de 25 procent  
beregnes – dvs. en samlet afgift på 36,75 procent.

•  Den danske statskasse tjente i 2018 knap 5 milli
arder kroner på afgiften fra arv. Det svarer til 0,5  
procent af statens samlede skatte og afgiftsprovenu.

Lasse Langelund
senior formuerådgiver
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Ønsker man at eje Tencent kan vejen være 
over Sydafrika. For den sydafrikanske virk-
somhed Naspers foretog formentlig en af 
verdenshistoriens bedste investeringer, da 
man i 2001 købte 46,5 procent af Tencent 
for 32 millioner dollar. Den investering er  
i dag 175 milliarder dollar værd.

”Naspers er en over 100 år gammel syd-
afrikansk teknologivirksomhed, der blev 
grundlagt i 1915. Spørger du en sydafri
kaner, er Naspers et lokalt venturekapital-
firma med rødder i et sydafrikansk medie-
konglomerat, som er gået fra at publicere 
aviser, for senere at lave reklamefilm samt 
noget a la de gule sider og kabeltv til i dag 
at købe og sælge techvirksomheder. Men 
for en udenlandsk investor er Naspers  
en billig måde at købe Tencent på,” siger  
investeringsdirektør Klaus Ingemann fra  
AllianceBernstein, som udvælger aktierne i  
Formueplejes globale aktieporteføljer.

Naspers har udviklet sig som en typisk 
medievirksomhed for hele tiden at kunne 
levere og tjene penge på indhold, der hvor 
brugeren er. Så da internettet begyndte at 

vinde indpas hos brugerne, var det også 
her, virksomheden rykkede hen. Derfor  
begyndte den også for år tilbage at inve-
stere i en række små techvirksomheder  
i Sydafrika. Og for næsten 20 år siden  
lavede den en relativt stor investering i  
det kinesiske firma Tencent. 

Tencent – en teknologisk mastodont
Tencent var dengang en kommunikations-
platform ”ICQ” a la Messenger (instant 
messaging). Selskabet havde stor succes 
med at etablere sig i Kina, men havde pro-
blemer med at få sin forretningsmodel til  
at køre uden for Kinas grænser og havde 
derfor brug for en udenlandsk partner.  
Efter Naspers kom om bord, fortsatte  
Tencent sin udvikling og tilføjede et socialt 
netværk i 2005, og i 2011 kom platformen 
WeChat, som uden sammenligning er virk-
somhedens største succes. WeChat er en 
platform, du kan bruge til hele dit digitale 
liv. Det vil sige at langt de fleste af de apps, 
du har på telefonen, er smeltet sammen i 
én app.  

Noget kan være næsten for godt til at være sandt. 
Også investeringer. Den sydafrikanske  
teknologivirksomhed Naspers næsten 20 år  
gamle investering i den kinesiske virksomhed 
Tencent er et eksempel herpå. Den viste sig at 
være en indbringende lottokupon af dimensioner.

AKTIEPORTRÆT

AKTIEN ER SYDAFRIKANSK  
– NÆSTEN AL VÆRDIEN ER KINESISK

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

WeChat 

WeChat er en kinesisk multi-
funktionel messaging, socialt 
medie og mobilbetalingsapp, 
som blev frigivet i 2011, og som 
i 2018 var en af verdens største 
apps med over 1 milliard 
unikke brugere. Forbes kalder 
den en af verdens mest magt-
fulde apps, og den er kendt som 
Kinas app til alting, fordi den 
kan bruges til en række plat-
forme og funktioner, som ud-
over messaging og et socialt 
medie dækker over muligheder 
for at købe mad og biografbil-
letter, købe og spille spil, abon-
nere på film og musiktjenester 
og meget mere, alt sammen 
med en profil og et kreditkort.
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Klaus Ingemann 
Investeringsdirektør

AllianceBernstein



Spotify, Netflix, Instagram, Facebook, eBay og PayPal:  
Tencent er alt det for 1 milliarder kinesere på én gang.

”Naspers ramte bare plet med investeringen i tekno
logivirksomheden Tencent. De købte 46,5 procent af  
Tencent for 32 millioner dollar i 2001, og i marts 2019 
stod de med en investering til en værdi af 175 milliarder  
dollar,” fortæller Klaus Ingemann.

I 2018 solgte Naspers 2 procent af Tencent for næsten 
10 milliarder dollar altså mere end 300 gange den pris, 
som oprindeligt var blevet betalt. Den kinesiske internet-
gigant har i dag en markedsværdi på næsten 500 milli
arder dollar, og Naspers er selskabets største aktionær. 
Til sammenligning har Facebook, Apple og Amazon en 
markedsværdi på cirka 465, 980 og 960 milliarder dollar.  

Markedsværdien ikke afspejlet i aktiekurs
Historien om Tencent og dennes betydning for værdi
ansættelsen af Naspers er den tungest vejende årsag til,  
at Naspers sidste år blev en del af Formueplejes globale  
aktieportefølje. 

”Når værdien af Tencent blev trukket ud, så betalte 
man en negativ pris for Naspers’ øvrige aktiviteter sam
tidig med, at man ikke betalte fuld pris for Tencent,” siger 
Klaus Ingemann og fortsætter: 

”Da vi købte, var den rabat, man opnåede, cirka 50  
procent. I dag er den cirka 10 procent lavere. Samtidig  
er hele værdien af Tencent steget. Så siden vi købte 
Naspers, har vi ligesom haft medvind på to cykelstier. 
Tencents værdi er steget, og rabatten er indsnævret,  
hvilket har gjort det til en rigtig god investering,”  
fortæller Klaus Ingemann.

Som investor i Naspers er man ikke er direkte investor  
i Tencent. Det påvirker på forskellige måder: 

”Det, at man har en mellemmand i Sydafrika, er for-
bundet med en vis risiko, som politisk usikkerhed og en 
ledelse, man ikke kender så meget til. Derudover har  
selskabet haft for vane, at overskud er blevet brugt til at 
udbygge selskabet frem for at udlodde til aktionærer,”  
siger Klaus Ingemann.

Aktionærer forpligter
Udenlandske investorer har generelt udtrykt utilfredshed 
med, at markedsværdien ikke er korrekt afspejlet, og der-
for er Naspers blevet presset til at komme på en løsning  
for at efterleve sine forpligtelser over for aktionærerne. 
Tid ligere har Naspers givet kompensation for forskellen 
ved at udlodde deres sydafrikanske medieaktiviteter til en 
værdi af 20 milliarder kroner ”gratis” til de udenlandske >>
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AKTIEPORTRÆT

” NASPERS RAMTE BARE PLET MED INVESTERINGEN  
I TEKNOLOGIVIRKSOMHEDEN TENCENT.  
DE KØBTE 46,5 PROCENT AF TENCENT FOR 32  
MILLIONER DOLLAR I 2001, OG I MARTS 2019  
STOD DE MED EN INVESTERING TIL EN VÆRDI  
AF 175 MILLIARDER DOLLAR”

  Klaus Ingemann, investeringsdirektør, AllianceBernstein

investorer. Senest har Naspers dog meddelt, at Naspers’  
aktier i Tencent og en række nye aktiver flyttes over i det 
nye selskab ”NewCo”, som bliver børsnoteret i Amsterdam. 

”Naspers kommer til at eje 75 procent – og de øvrige  
25 procent bliver givet til de eksisterende investorer. Det 
betyder, at Europas største medieselskab med en værdi 
på 100 milliarder dollar kommer til at se dagens lys, når 
splittet gennemføres,” beretter Klaus Ingemann og kon-
staterer, at man ved at lave et hollandsk setup fjerner  
noget af risikoen fra investeringscasen:

”Vi forventer derfor, at rabatten vil blive yderligere 
nedbragt og vil kunne skabe 2025 milliarder dollar ud af 
den blå luft, hvilket vi naturligvis ser frem til. Det er også 
en af grundene til, at rabatten nu er kørt fra cirka 50 til 
40 procent.”

Klaus Ingemann ser dog en potentiel udfordring i, at 
den sydafrikanske regering vil håndhæve, at disse aktiver 
ikke kan overføres til NewCo uden, at Naspers betaler 
sydafrikansk skat af dem først. Men både selskabet selv 
og skatteeksperter har forsikret ham om, at der jævnfør 
sydafrikansk skattelovgivning ikke skal betales skat af 
værdistigningen.
 
Naspers kan også selv
Selvom Naspers’ investering i Tencent uden sammenlig-
ning er den største succes, har Naspers også været gode 
til at spotte andre investeringer med den rette timing. 
Eksempelvis var Naspers’ tidlige investorer i den kine
siske Uber ”DiDi” og den indiske onlinerejseportal  
”MakeMyTrip”, som de solgte til den kinesiske online
rejseportal ”CTrip” for nyligt. 

Tencent har på det seneste også prøvet at blive Ama-
zon i skarp konkurrence med deres største og i vestlig 
sammenhæng mere berømte konkurrent Alibaba. Hidtil 

har de to giganter satset på forskellige forretningsområ-
der, men nu begynder de at overlappe, for eksempel på 
kreditkort og videostreamingtjenester – og de kæmper 
lige nu om at blive største cloud computingudbyder, 
hvilket kommer til at koste på indtjeningen. 

For Naspers har ejerandelen i Tencent dog indtil  
videre været en solstrålehistorie. 

”Har du en digital platform, og vil du ind i Kina, så er 
det Tencent, man helst vil samarbejde med. Som en del af 
Tencents bestyrelse får Naspers adgang til en masse gode 
ventureaftaler, og det er værdifuldt i sig selv, slutter 
Klaus Ingemann. 
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Historien bag Naspers Ltd
Naspers blev grundlagt i 1915 under navnet De 
Nasionale Pers Beperkt (National Press Ltd), 
som udgiver af aviser og magasiner. Gennem 
årene har virksomheden udviklet sig fra oprinde-
ligt at være medieselskab til i dag at være en  
global internetvirksomhed og en af de største 
globale teknologinvestorer i verden. Selskabet 
blev børsnoteret i 1994.



 

AFKAST

Efter et meget stærkt 1. kvartal kom aktiemarkederne lidt 
mere ned på jorden i 2. kvartal. De fine takter fortsatte ellers 
ind i april, men i maj blussede uroen om handelskrigen 
mellem USA og Kina op igen. Flertallet af Formueplejes 
investeringsløsninger ligger fortsat solidt foran markedet. 

Andet kvartal blev 
mere broget end første

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

•  2019 begyndte som forvandlet efter en  
investeringsmæssigt dårlig afslutning på 
2018, og 1. kvartal bød på særdeles for-
nemme afkast over en bred kam. 2. kvar-
tal har været mere speget, efter at april  
ellers fortsatte de gode takter fra januar, 
februar og marts.

•  I maj blussede uroen om handelskrigen 
mellem USA og Kina dog op igen, da et 
tweet fra USA’s præsident Donald Trump 
lagde op til, at USA ville øge toldsatserne 
på import fra Kina. I markedet lå der  
ellers en forventning om, at en handels
aftale mellem USA og Kina var på trap-
perne, men tweetet fra Trump øgede 
usikkerheden for, at den forventede han-
delsaftale ikke bliver til noget eller træk-
ker ud. Det skabte usikkerhed i markedet 
med kursfald og faldende renter.

•  Udviklingen gør, at der i markedet, som 
har været præget af bekymring for en 
vækstafmatning, nu er en forventning om, 
at USA’s centralbank vil sænke renten tre 
gange i løbet af 2019 – det er et voldsomt 
sceneskifte fra, at markedet i slutningen 
af 2018 forventede to renteforhøjelser. 
Rentemødet den 19. juni gav ingen sænk-
ning, men Fed lagde en blød retorik for 
dagen og bød op til rentesænkninger i 
den resterende del af 2019.

•  Både for markedet og for Formueplejes 
investeringsløsninger har den forøgede 
uvished påvirket afkastet, men en del af 
det tabte fra maj er genvundet igen i juni.

•  I Safe, der er Formueplejes investerings-
løsning med middel risiko, har afkastet i 
år været 15,52 procent – det er over 4,8 
procentpoint mere end en investering i et 
middelrisikoindeks (10,7 procent).

•  I Penta, der har høj risiko og svarer til en 
investering i 100 procent globale aktier, 
er årets afkast på 22,58 procent – eller  
knap 6 procentpoint bedre end verdens-
aktieindekset MSCI AC, der har præsteret 
16,62 procent.

•  I Epikur, der har middeltilhøj risiko, har 
afkastet været 19,43 procent i år – eller 
6,5 procentpoint bedre end de 12,94 pro-
cent, der er leveret i en sammenlignelig 
indeksinvestering. I Pareto, der har lav 
tilmiddel risiko, har afkastet i år været 
12,06 procent – mod 9,33 procent i en in-
vestering i et indeks med tilsvarende risi-
koprofil. I Optimum, der er Formueplejes 
investeringsløsning med lav risiko, har 
årets afkast været 6,38 procent – hvor en 
tilsvarende investering i et lavrisikoin-
deks har givet 7,55 procent.

•  I Formueplejes aktieinvesteringsfonde  
LimiTTellus og Globale Aktier følger  
afkastet også godt med. I LimiTTellus  
ligger afkastet siden årsskiftet på 20,48 
procent – 3,86 procentpoint bedre end  
verdensaktieindekset, mens Globale  
Aktier med et afkast på 16,76 procent-
point ligger 0,14 procentpoint over.

•  I Formuepleje Fokus, der er en moderat 
gearet portefølje af realkreditobligationer, 
har afkastet siden årsskiftet været 2,98 
procent, mens afkastet i Formuepleje  
Obligationer har været 2,31 procent.

•  Når det gælder virksomhedsobligationer, 
er der stadig positive afkast at berette om. 
I Formuepleje Global High Yield har der 
årtildato været et afkast på 7,09 pro-
cent, mens det i EM Virksomhedsobliga
tioner har ligget på 6,95 procent.

•  I 2. kvartal – i begyndelsen af maj –  
besluttede Investeringskomiteen i  
Formuepleje at øge aktieeksponeringen i 
USA, men samtidig forsikre en del af den 
europæiske portefølje imod store kurs-
fald. Formuepleje anser risikoen for kurs-
fald i Europa for at være større end i USA. 

HOVEDSCENARIET er derfor fortsat, at  
aktiemarkederne vil stige, da vækst og 
markedsudsigterne holder sig inden for 
et fornuftigt niveau. Formuepleje anser 
den nuværende vækstafmatning for at 
være nogenlunde som forventet og ikke 
en, der medfører recession lige rundt 
om hjørnet. Overordnet er Formue
plejes forventning for 2019 fortsat et  
udmærket investeringsår med de for-
ventede udsving, der måtte komme fra 
eksempelvis handelskrig samt væksttal 
og tillidsindikatorer, der kan skuffe.

Alle tal i artiklen er opdateret den 24. juni.
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Formueplejeforeningerne er investeret i den samme portefølje med  
globale aktier. Her kan du læse om de aktuelt 10 største positioner.* 

DE 10 STØRSTE 
AKTIEPOSTER

AKTIEPOSTER

VISA er et amerikansk multinationalt 
finansielt selskab med hovedsæde i 

Foster City, Californien, USA. Selskabet udfører elektro
niske pengeoverførsler i hele verden, oftest via Visa
brandede kreditkort og debetkort. I løbet af 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  
omkring 15.000 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. 

Berkshire Hathaway er et ameri-
kansk investeringsselskab, der er 
kendt for at have Oraklet fra Om-

aha, Warren Buffett, i spidsen flankeret af hans højrehånd 
Charlie Munger. En Aaktie i selskabet koster over 
310.000 dollars, og den samlede markedsværdi er over 
500 milliarder dollars (pr. 24. juni 2019). Ved årsskiftet 
var Berkshire Hathaways fem største aktieposter: 17,9 
procent af American Express, 5,4 procent af Apple, 9,5 
procent af Bank of America, 9,4 procent af CocaCola og 
9,8 procent af Wells Fargo.

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 skiftet i 
1962 og omsatte i 2017 for næsten 3,1 milliarder dollar 
med over 23.000 ansatte. 

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.

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 forprofit 
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.
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DE 10 STØRSTE 
AKTIEPOSTER

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 som også er til 
stede i 35 lande i verden med over 70 millioner kunder. 
Wells Fargo tilbyder mange af de traditionelle bankydel-
ser, som for eksempel privatkundebank, erhvervsbank og 
investeringsbank. 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 itfirma med 
hovedsæde tæt ved Seattle i USA. 

Firmaet blev grundlagt af Bill Gates og Paul Allen tilbage 
i 1975. Microsoft udvikler og producerer computersoft-
ware såsom styresystemet Microsoft og Officepakken 
samt forbrugerelektronik såsom spillekonsollen Xbox  
og tablets kaldet Microsoft Surface. Virksomheden er 
verdens største softwareproducent målt på omsætning 
og et af verdens mest værdifulde selskaber. I 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. 24. juni 2019.

* Opgjort med 95 procent sandsynlighed. 
** Der betales først resultathonorar, når indre værdi er højere end sidste gang, der blev betalt resultathonorar. Resultathonorar afregnes månedsvis.
*** Løbende omkostninger beregnet i procent af formuen. Viser summen af honorarer, gebyrer og løbende betalinger, som afholdes af investeringsfonden i løbet af et år.
**** Fra 26.04.2018

ØVRIGE FORMUEPLEJEFORENINGER

Indre 
værdi

Udbytte
regnskabsåret

2019

Emission/
indløsningssats

i %

Løbende 
omkostninger  
i % p.a.***

Investeringsunivers og strategi

Forbrugsaktier 125,8 12,80 kr. 0,16/0,14 1,79 Globale aktier inden for stabilt og cyklisk forbrug

Globale Aktier 134,1 12,60 kr. 0,19/0,16 1,63 Global aktieportefølje

LimiTTellus 176,4 Akkumulerende 0,23/0,16 0,88
Global aktieportefølje med mulighed for risikostyring
10% resultathonorar**

Merkur 118,2 Akkumulerende 0,70/0,70 1,14 Korrelerer svagt med aktier og obligationer

Better World 105,9 Akkumulerende 0,18/0,14 1,71
Globale aktier, der bidrager til bekæmpelse af lokal og global miljø 
forurening samt effektivisering af klodens knappe ressourcer.

Danske Aktier 81,2 7,20 kr. 0,14/0,14 1,59 Danske aktier

EM Virksomhedsobl. 100,7 14,60 kr.**** 0,55/0,55 1,19 Virksomhedsobl. udstedt af selskaber inden for Emerging Markets

Global High Yield 92,1 1,70 kr. 0,45/0,45 1,14 Globale virksomhedsobl. med lavere gns. rating end Investment Grade

Obligationer 101,8 0,20 kr. 0,20/0,20 0,52 Danske obligationer og globale virksomhedsobligationer

Rusland 120,9 10,70 kr. 0,62/0,55 2,61 Aktier inden for SNG-området, dog primært russiske

PensionPlanner Stabil 171,1 Akkumulerende 0,35/0,35 1,66 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

PensionPlanner Moderat 186,4 Akkumulerende 0,40/0,40 1,69 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

PensionPlanner Balance 219,9 Akkumulerende 0,35/0,35 1,53 Balanceret portefølje med ligelig fordeling af obligationer og aktier

PensionPlanner Vækst 261,7 Akkumulerende 0,35/0,35 1,79 Balanceret portefølje med overvægt af aktier i forhold til obligationer

KLASSISKE FORMUEPLEJEFORENINGER

Formuepleje 
Optimum

Formuepleje 
Pareto

Formuepleje 
Safe

Formuepleje 
Epikur

Formuepleje 
Penta

Formuepleje 
Fokus

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

obligation

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

Investeringsunivers og strategi Lavrisikoportefølje Lavrisikoportefølje med anvendelse af tangentporteføljeteori Rentearbitrage

Typisk gearing 0 1 2 3 4 4

Eksponeringer i % af balance

Obligationer og kontanter 46% 55% 63% 71% 72% 100%

Markedsneutrale stategier 0% 3% 3% 3% 2% 0%

Virksomhedsobligationer 22% 9% 4% 0% 0% 0%

Globale aktier, bruttoeksponering 32% 33% 29% 26% 26% 0%

Markedseksponering i %

Obligationer og kontanter 49 113 188 291 357 526

Markedsneutrale stategier 0 6 8 10 12 0

Virksomhedsobligationer 23 19 13 0 0 0

Globale aktier, nettoeksponering 34 67 87 106 125 0

Omkostninger

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

Løbende omkostn. af formuen*** 0,68% 1,48% 1,85% 2,15% 2,35% 1,74%

Emission/indløsningsats 0,25/0,25% 0,40/0,40% 0,50/0,50% 0,60/0,60% 0,70/0,70% 0,40/0,40%

Indre værdi pr. den 24. juni 2019 127,5 145,1 171,3 205,5 230,3 130,1

High Water Mark 128,7 147,6 174,6 209,6 235,7 129,9



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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FORMUEPLEJE A/S
Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C 
Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup

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

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

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

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

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

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

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

Vi kommer omkring disse emner:

TID OG STED

AARHUS Tirsdag den 9. juli kl. 12.00

HELLERUP Tirsdag den 9. juli kl. 12.00

AARHUS Onsdag den 7. august kl. 12.00

HELLERUP Onsdag den 7. august kl. 12.00

KALØVIG Tirsdag den 20. august kl. 17.00

NYBORG Tirsdag den 20. august kl. 17.00

NÆSTVED Tirsdag den 20. august kl. 17.00

BLOKHUS Tirsdag den 27. august kl. 17.00

SVENDBORG Onsdag den 28. august kl. 12.00 

AALBORG Tirsdag den 3. september kl. 17.00

KØGE Tirsdag den 3. september kl. 17.00

ASSENS Tirsdag den 10. september kl. 16.00

HELLERUP Onsdag den 18. september kl. 17.00

RANDERS Onsdag den 18. september kl. 16.00

FÅBORG Onsdag den 18. september kl. 17.00

ODENSE Onsdag den 25. september kl. 17.00


