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De fleste husker Æsops fabel om hyrdedren-
gen på engen, som er sat til at passe får. Han 
er alene hele dagen, og han keder sig helt 
vildt. Hvad kan han mon gøre for at skabe lidt 
spænding? Drengen finder på at råbe op om, 
at ”ulven kommer”. Det gør han et par gange, 
uden at rovdyret har vist sig, og folkene fra 
landsbyen kommer hver gang løbende for at 
hjælpe. Da ulven så faktisk kommer, råber han 
igen, men nu er landsbyfolkene trætte af at 
blive holdt for nar og kommer ikke til hjælp. 
Moralen i historien er, at ingen tror på en løg-
ner, selv om han fortæller sandheden.

Men hvad med de økonomer som fortæller 
os at ”recessionen kommer”. Kan vi tro på dem? 

Inden der kan svares på det spørgsmål, vil 
jeg lige slå fast, at det vil være meget dumt af 
mig og helt urimeligt at sammenligne økono-
mer med løgneren Peter. Det er ikke min 
pointe og slet ikke, da jeg selv er økonom!

Jeg vil derimod påstå, at det netop er øko-
nomernes fornemmeste opgave at påpege  
”recessionen kommer” – også selvom det ikke 
nødvendigvis er rigtigt.  

Ligheden til Æsops fabel og de finansielle 
markeder er nok nærmere den, at når økono-
merne råber ”recessionen kommer”, så bliver 
der virkelig panik i landsbyen, og de finansi
elle markeder bliver nervøse og urolige. Til 
forskel fra fablen stopper panikken bare ikke, 
selvom det er løgn, når der råbes selv mange 
gange. Markederne bliver nervøse og urolige 
hver eneste gang. 

Økonomer verden over råber lige nu  
”recessionen kommer”, men ingen er præcise 
med, om de helt tror på det selv denne gang, 
eller hvor alvorligt, de mener, det kan blive. 

Argumenterne for, at ”recessionen kommer”, 
er mange, men der refereres mest til inverterede 

rentekurver, faldende industriproduktion og det 
faktum, at den amerikanske økonomi nu har 
gennemlevet et opsving på 122 måneder, hvilket 
er det længste siden 1854! 

I Formuepleje tror vi ikke på en global  
recession den kommende tid. Men det bety-
der ikke, at vi ikke tager risikoen for en reces-
sion alvorligt, eller at vi ikke er opmærksom-
me på, at væksten mange steder kører i et  
lavere gear end for bare kort tid siden. 

Et eksempel er Tyskland, som efter alt at 
dømme nu er i recession, hvis man følger  
definitionen, at recession er en periode på 
mindst to kvartaler, hvor bruttonationalpro-
duktet falder. Erhvervstillid, ordrer og indu-
striproduktion er faldet i Tyskland, og væk-
sten i BNP er tynget af lagernedbringelse og 
lavere nettoeksport i industrien. 

Økonomiens paradokser
Paradokset er bare, at tysk privatforbrug vok-
ser, huspriserne stiger, og forbrugertilliden 
har det fint. Byggeriet vokser, og der er stor 
mangel på arbejdskraft. Det er altså den  
gamle industriøkonomi, som har det stramt 
lige nu, mens det, der har med forbrug, bolig-
marked og byggeri at gør, lever i en anden 
verden, hvor det går ganske godt.  

I USA udgør eksporten omkring 10 procent 
af BNP, og det store hjemmemarked domine-
res derfor af privatforbruget, som vokser gan-
ske pænt, ligesom forbrugerne har stor tillid 
til, at den positive udvikling fortsætter. Der er 
intet, som lige nu tyder på, at USA skulle være 
på vej mod recession. Vores holdning er, at  
recessionsfrygten er overdrevet, og at den 
formentlig skyldes handelskrigen kombineret 
med det forhold, at obligationsinvestorerne 
er blevet nervøse. Så længe den amerikanske 

økonomi selv skaber en vækst og efterspørg-
sel på 2 procent årligt, vil den globale økono-
mi ikke blive ramt af recession.

Men hvad med Kina? Kan de trække den 
globale økonomi ned i hullet? Til forskel fra 
USA, er det i Kina staten, som holder væksten 
oppe. Alle tilgængelige tal viser, at staten,  
regionerne og de store statsligt styrede virk-
somheder investerer og forbruger langt mere, 
end der opkræves i skat, og det betyder, at der 
pumpes efterspørgsel og købekraft ud i den 
kinesiske økonomi, og at væksten på 56 pro-
cent årligt bør kunne fortsætte nogle år. 

Læg dertil, at centralbankerne har opda-
get, at industriøkonomien har det sværere 
p.t., og at de som følge heraf lemper penge
politikken verden over. I Formuepleje tror  
vi derfor ikke på, at recessionen kommer  
globalt set. Det skal gerne stå klart allerede 
her på denne side i magasinet.

På de følgende sider kan du læse mere om 
vores syn på den globale økonomiske situa
tion, hvor vi uddyber, hvordan vores aktiepor-
tefølje er forsikret mod kraftige kursfald. Vi 
fortæller også om, hvordan vi griber arbejdet 
og rådgivningen an med negative renter. Skulle 
det økonomiske og finansielle stof blive for 
tungt, vil jeg anbefale at bladre om til vores 
investorportræt på side 16, hvor juveler Brian 
Bach Mouritsen fortæller om sine mere end 
25 års arbejde med diamanter.   

God læselyst

 

Søren S. Astrup, direktør, Formueplejeforeningerne

I Formuepleje tror vi ikke på, at den globale økonomi står over for recession, og at vi skal se en kraftig korrektion på aktie-
markederne. Til gengæld kommer det ikke bag på os, at verdensøkonomien nu kører i et lavere væksttempo end  
for blot 12 måneder siden. Vores konklusion er, at man skal være tungt investeret i aktiemarkedet lige nu. Risikoen er 
selvfølgelig, at vi tager fejl. Derfor har vi sikret vores aktieportefølje mod kraftige kursfald.

Søren S. Astrup, 
direktør, Formueplejeforeningerne

LEDER 

”ULVEN” 
KOMMER IKKE!
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Søren S. Astrup, direktør, Formueplejeforeningerne
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Efter at have været nede på andenpladsen  
i juli indtager Formueplejes investerings-
løsninger i august atter den øverste  
plads i den månedlige ratinganalyse fra  
det uafhængige analysehus Morningstar.

”Selv om rigtigt mange generelt har 
travlt med at tale tingene ned og frygte  
recession, Brexit og handelskrig, er det 
værd at bemærke, at der stadig bliver leve-
ret nogle rigtigt fine afkast, og det er vores 
topplaceringen jo et fremragende vidnes-
byrd om,” siger Søren Astrup, direktør og 
partner i Formuepleje. 

6 foreninger med maksimalt antal stjerner
Placeringen er især kommet i hus, fordi 6 
af de 13 ratede Formueplejeinvesterings-
foreninger har de maksimale fem Mor-
ningstarstjerner. Det drejer sig om Opti-
mum, der er byggestenen i Formueplejes 
balancerede fonde, EM Virksomhedsobli
gationer og de fire PensionPlannerinveste-
ringsløsninger.

Derudover har blandt andet aktieporte-
føljerne LimiTTellus og Globale Aktier fire 
stjerner, og det er med til at trække den 

samlede rating op på 4,08 og nok til at  
generobre førerpositionen foran Nykredit 
og Multi Manager Invest, der begge opnår 
en rating på 4,00. 

Størstedelen af Formueplejes ratede  
investeringsforeninger har dermed fire  
eller fem stjerner, og det er med til at sikre 
topplaceringen.  

Uden de balancerede fonde
”Men egentlig er vi allermest stolte af, at 
førstepladsen kommer i hus uden, at vi  
har vores bedste investeringsløsninger, de 
balancerede fonde som Safe og Penta, med 
i opgørelsen. Havde de været det, ville  
vores førerposition være endnu mere  
udtalt. Så vi ligger altså forrest i et meget 
stærkt felt af mere end 20 af de ledende  
investeringsforeninger i Danmark, hvor vi 
ikke engang har vores mest optimale inve-
steringsløsninger med. Det er vi meget  
tilfredse med,” siger Søren Astrup.

Pareto, Safe, Epikur og Penta er alle kapi-
talforeninger, og da Morningstar ikke opgør 
kapitalforeninger, rates disse derfor ikke og 
er derfor ikke med i analysen.

FORMUEPLEJE GENEROBRER  
MORNINGSTAR-TRONEN

Som Premium og Premium Elitekunde 
har du mulighed for at deltage i en 
række arrangementer. For at vi kan gøre 
opmærksom på, hvornår der er arran-
gementer, der lige netop kan være af  
relevans for dig, er det en god idé, hvis 
du deler dine interesser for eksempelvis 
golf og jagt med os. Det kan du gøre  
enten ved at kontakte din rådgiver eller 
sekretariatet på info@formuepleje.dk.

Første ejendom til Formuepleje Ejen-
domme 3 på Nordre Fasanvej 176, 2000 
Frederiksberg blev erhvervet medio juli. 
Ejendommen er under opførelse, og vi  
forventer at overtage den nøglefærdig  
og udlejet i perioden fra 1. september  
til 1. november i år. Med købet af denne 
ejendom er cirka en tredjedel af For-
muepleje Ejendomme 3 nu investeret.

Er vores arrangementer 
noget for dig? 

Første ejendom i hus for 
Formuepleje Ejendomme 3
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Har du overskud i privatøkonomien, giver  
det god mening at tænke på din privatøkono-
miske fremtid og indbetale penge på din  
aldersopsparing eller ratepension inden årets 
udgang. Dermed kan du spare nogle penge op 
i stedet for at lade skatten sluge dem og even-
tuelt spare dig selv for noget topskat. For en 
aldersopsparing kan du indbetale 5200 kro-
ner – eller 48.000 kroner, hvis der er mindre 
end fem år til din folkepensionsalder. På rate-

pensionen kan du indbetale 55.900 kroner  
og få fradrag i topskatten ad den vej. Men 
husk, at det skal ske inden årsskiftet, hvis du 
skal have glæde af det i 2019.

Har du rigeligt med pensionsopsparing, kan 
du også lade gavmildheden råde og give noget 
videre til næste generation. Du kan således 
skattefrit donere 65.700 kroner årligt til børn 
og børnebørn (eller forældre for den sags 
skyld) eller 23.000 kroner til svigerbørn.

Har du investeret i eller overvejer du at inve-
stere i Formueplejes forskellige fonde? I så fald 
har du på vores faktaark formuepleje.dk/fonde
ogafkast rig mulighed for at få en samlet over-
sigt over de vigtigste ting: afkast, risiko, mana-
gernavn, managertid, investeringsstrategi, 
omkostninger, sektor og regionsfordeling osv. 
for hver af vores fonde.

Faktaarket er på en side, i PDFformat og kan 
printes og/eller mailes, hvis du har brug for at 
dele informationen med andre. Samtidig er det 
et godt værktøj, hvis du skulle have behov for at 
sammenligne med andre investeringer.

1  Lagerbeskatningen  
– derfor er den ikke så ringe endda
Interessen for en gammel artikel om 
lagerbeskatning fra 2013 er generelt 
overraskende stor. Lagerbeskatnin-
gen er nemlig slet ikke så dum, som 
mange tror, og selv om Formuepleje-
selskaberne, som artiklen tager  
udgangspunkt i, i dag er blevet  
foreninger, gælder fordelene stadig.

2  Aktieinvestorer og danske  
boligejere jubler
I denne artikel tager aktiechef Otto 
Friedrichsen temperaturen på som-
merferien, hvor mange aktieinvesto-
rer og danske boligejere har kunnet 
nyde højere aktieopsparing og lavere 
boligfinansiering. Han kigger også på 
de aktuelle og kommende problem-
stillinger i andet halvår, der gør, at 
man som investor med fordel kan  
begynde at tænke Plan B ind i risiko-
styringen af sin aktieportefølje.
 
3  Genvej til skattefrit arveforskud

En anden ældre artikel, som blev  
opdateret i 2017, og også har stor  
bevågenhed, gennemgår arveforskud, 
og hvordan man fordelagtigt kan op-
rette et rente og afdragsfrit familielån 
og dermed lovligt spare gaveafgiften.
 

MEST LÆSTE PÅ 
FORMUEPLEJE.DK 
Målt i perioden 01/07 – 15/09 2019

HUSK AT INDBETALE TIL 
ALDERSOPSPARINGEN INDEN 

ÅRETS UDGANG

Kender du Formueplejes faktaark?     



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

Sådan skaber man afkast i et  
miljø med negative renter

Formueplejes investeringsløsninger skabte særdeles konkurrencedygtige afkast i 1. halvår, og der er 
udsigt til, at 2019 ender som et investeringsår af de helt gode, selv om august bød på nogen rumlen. 
De gode afkast kommer i hus på trods af, at en økonomisk afmatning er i gang, og mange investorer 
er ramt af recessionsfrygt. Det har resulteret i negative renter, som gør det sværere at skabe positive 
afkast. ”Negative renter har også indflydelse på vores virksomhed, men ingen af vores produkter har 
et forventet afkast, der ikke er værdiskabende for kunden efter alle omkostninger er opgjort. Det er 
vigtigt at slå fast,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Det er blevet sin sag at skabe positive afkast i et investe-
ringsmiljø, der p.t. er præget af en helt ny pengehistorisk 
situation, nemlig at negative renter er blevet normalt og 
ikke bare et sjældent set fænomen. Det er en udfordring, 
der rammer både banker, pensionsselskaber og kapital-
forvaltere, og det er noget som alle investorer – private 
som institutionelle – bør være særdeles opmærksomme 
på, når de placerer deres midler.

Afkastene i Formueplejes investeringsløsninger har 
dog leveret topresultater gennem hele 2019, og der er 
pæne udsigter til, at Formuepleje ender med at levere  
afkast på den helt store klinge.

På grund af situationen med de negative renter, har  
vi tjekket vores investeringsløsninger en ekstra gang  
for at sikre, at de lever op til de afkastmålsætninger, vi 
stiller kunderne i udsigt og for at undgå at komme i  
karambolage med de krav, som Finanstilsynet stiller til 
god rådgivning. 

”Efter de sager, der har været fremme, har vi gennem-
gået alle vores investeringsløsninger for at kontrollere, 
om nogle af disse har et forventet afkast, der er meget 
lavt eller ligefrem negativt. Det er heldigvis ikke tilfæl-
det. Vi kan stå på mål for dem alle. Kunne vi ikke det, 
havde vi dem heller ikke med i vores palet af investe-
ringsløsninger. Men der er ingen tvivl om, at det kræver 

en ekstra indsats at skulle levere positive afkast i et  
negativt rentemiljø. Desto mere grund til at glæde sig 
over, at vi i flere af vores investeringsløsninger har  
leveret tocifrede afkast hidtil i år,” understreger Søren 
Astrup, direktør og partner i Formuepleje og peger på,  
at Formuepleje allerede for flere år siden var på forkant 
med de lave renter:

”I foråret 2015, da renten endda lå i et endnu højere  
niveau, ændrede vi vores danske obligationsforening, så 
den kunne inkludere virksomhedsobligationer. Vores hold-
ning var, at afkastet blev for lavt efter alle omkostninger.  
Vi øgede dermed risikoen en lille smule, men dog uden at 
Formuepleje Obligationer gik væk fra at være en investe-
ringsløsning med lav risiko. Men i Investeringskomiteen 
har vi løbende haft meget fokus på investeringer med lav 
risiko, fordi det ekstremt lave renteniveau gør det vanske-
ligere at levere et fornuftigt afkast, selv når alternativet er 
have penge stående i banken til 0 procent i rente.”

Psykologien spiller et puds, når renten krydser nul
Det er nyt, at også indlånsrenterne og renterne på lange 
statsobligationer har bevæget sig ind i negativt terræn. 
Omvendt kan man sige, at renterne længe har været 
uhyre lave, så den største forskel er i virkeligheden, at 
renten har krydset 0. 
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Søren S. Astrup, direktør, Formueplejeforeningerne



Der sætter psykologien ind og skubber gang i en række 
spekula tioner, for hvordan skal man lige håndtere det, 
lyder det typiske spørgsmål. Det mærker man tydeligt i 
Formueplejes rådgiverteam, når man er ude. Både blandt 
eksisterende og potentielle kunder, fortæller Formue
plejes kundedirektør Helle Snedker:

”Vi kan tydeligt mærke på kunderne, at der er noget 
psykologisk i, at renten er gået under nul. Det gør en 
kæmpe forskel dem. For os som rådgivere er opgaven i 
princippet den samme: Vi skal altid rådgive ud fra, hvad 
der er den bedste løsning for kunden. Men når man som vi 
er rådgivere i Formuepleje, er det samtidig meget  
betryggende at vide, at alle vores investeringsløsninger har 
bestået den lakmusprøve, det er, at de lever op til alle krav 
om god rådgivning og ikke stiller negative afkast i udsigt.”

Helle Snedker mener samtidig, at de negative renter 
stiller endnu højere krav til rådgiverrollen – krav, der kun 
er med til at gøre rådgivertilværelsen ekstra spændende.

”Det er ekstra interessant at være rådgiver på et tids-
punkt som nu, hvor tingene hele tiden skifter. Her kan de 
dygtigste virkelig skille sig ud, og kunderne kan mærke 
forskellen ved at vælge rigtigt,” siger Helle Snedker, der 
konstaterer, at opgaven heldigvis bliver hjulpet på vej af, at 
Formuepleje leverer konkurrencedygtige afkast, hvor både 
markedet som helhed og konkurrenterne distanceres.

Fænomenale Formuepleje-afkast i 1. halvår 
Søren Astrup fremhæver desuden, at det jo ikke er nyt,  
at renterne er lave. Sådan har det været i lang tid  
efterhånden.

”De ekstremt lave og endda negative renter er en del 
af en ny virkelighed, der kan vare ved i mange år. Men på 
trods af de lave renter bidrager vores obligationsinveste-
ringer ganske positivt til afkastet i vores balancerede 
porteføljer, selvom afkastbidraget fra aktier naturligvis 
er det største,” fremhæver Søren Astrup og peger på, at 
både Safe og Penta (pr. 18. september) begge ligger over 
4 procentpoint foran deres sammenlignelige middel og 
højrisikoindeks.

” Det er ekstra interessant at være  
rådgiver på et tidspunkt som nu, hvor 
tingene hele tiden skifter. Her kan de 
dygtigste virkelig skille sig ud, og  
kunderne kan mærke forskellen ved  
at vælge rigtigt.” 

    HELLE SNEDKER, kundedirektør
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Det er værd at bemærke oven på en urolig august med 
kursfald over hele linjen, at årets afkast fortsat ligger på 
tocifrede procentsatser – og i Penta på 25,83 procent.
”Der er flere gode forklaringer på, at vi kan levere så godt 
et afkast. Dels selvfølgelig, at aktieporteføljen består af 
nøje udvalgte kvalitetsselskaber, men også at vi i vores 
kapitalforeninger, hvor vi kan anvende gearing, har gavn 
af lave renter og kan udnytte dem til at låne meget billigt. 
Den gennemsnitlige lånerente er nu nede i niveauet 0,55 
procent inklusiv alle omkostninger. Som det eneste sted i 
markedet har vores investorer dermed gavn af de nega-
tive renter. Beviset på det ser man i vores obligations
forening Fokus, der siden årsskiftet har givet et afkast på 
1,46 procent,” siger Søren Astrup.

I top hos Morningstar
Han fremhæver tillige, at Formuepleje gang på gang har 
opnået topplaceringer i ratingerne fra det uafhængige 
analysehus Morningstar i år.

”Vi ligger med helt forrest i feltet hver måned som  
enten nummer et eller to ud af mere end 20 investerings-
foreninger, og det viser, at vi er, hvor vi skal være i  
forhold til at levere konkurrencedygtige afkast. De place-
ringer er vel at mærke kommet i hus uden, at vores  
balancerede fonde, der leverer de bedste afkast for os,  
er med i ratingerne, fordi Morningstar ikke opgør kapi-
talforeninger,” konstaterer han.

Søren Astrup medgiver, at det er sin sag at læse marke-
det lige for tiden. Der skal ikke meget til at ryste det, fordi 

vi befinder os i en økonomisk afmatning. Det skaber en 
tendens til, at et enkelt dårligt nøgletal kan skabe stor 
nervøsitet, mens visheden om, at store dele af den globale 
økonomi faktisk er i god gænge, pludselig fylder mindre.   

”Vi ved godt, at der fra tid til anden er noget mar-
kedsuro foranlediget af handelskrig, brexit, dårlige nøgle-
tal og den slags markedspåvirkende ting, der er med til at 
skabe frygt for en hård økonomisk opbremsning. Men der 
er det jo vores opgave at navigere uden om de værste 
stød,” fastslår Søren Astrup og bemærker, at Formuepleje 
allerede tidligere på året har taget sine forholdsregler ved 
at forsikre sig imod store kursfald:

”Vores opfattelse er fortsat, at risikoaktiver som  
eksempelvis aktier vil give et positivt afkast fremover 
– og om et år fra nu ligge på et højere niveau end i juli, 
som var det hidtidige toppunkt i 2019. Vi anerkender 
selvfølgelig risikoen for, at vi tager fejl og læser markedet 
forkert, og at de mange bekymrede investorer får ret i, at 
opbremsning bliver meget skarp. Det er derfor, at vi har 
tegnet den forsikring imod store kursfald i vores største 
aktieportefølje. Men det er ligesom med en brandforsik-
ring. Det er godt at være dækket, men man forventer jo 
heller ikke, at huset brænder, så vores hovedscenarie er 
stadig, at aktierne bør stige mere,” siger Søren Astrup og 
understreger igen, at alle bør være beredt på, at tiden 
med negative renter ikke forsvinder lige foreløbig. 

Flere end blot velhavere og virksomheder skal derfor 
forvente at opleve at blive præsenteret for negative ind-
lånsrenter i banken. 

” Formuepleje har gang på gang opnået topplaceringer i  
ratingerne fra det uafhængige analysehus Morningstar i år. 
Vi ligger med helt forrest i feltet hver måned som enten  
nummer et eller to, og det viser, at vi er, hvor vi skal være i  
forhold til at levere konkurrencedygtige afkast. De placeringer  
er vel at mærke kommet i hus uden, at vores blandede fonde, 
der leverer de bedste afkast for os, er med i ratingerne, fordi 
Morningstar ikke opgør kapitalforeninger.”

    SØREN S. ASTRUP, direktør, Formueplejeforeningerne
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De af jer, der har taget imod vores tilbud om at få vurderet jeres porteføljers risiko og potentialer, vil vide,  
at Sharpe ratio er et af de fire nøgletal, som vores Formueanalyse beregner. Når vi har valgt at beregne og 
vise Sharpe ratio i Formueanalysen, så er det naturligvis fordi, at det er et vigtigt og informativt nøgletal. 
Hvis man altså bruger det korrekt! Jeg vil derfor i denne artikel stille skarpt på, hvad det er, at Sharpe ratio 
kan fortælle os, men også hvilke svagheder og faldgruber der er.

AF SØREN NIELSEN, SENIOR FORMUERÅDGIVER, FORMUEPLEJE // SOEREN.NIELSEN@FORMUEPLEJE.DK
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INVESTERING

SHARPE RATIO
ET FANTASTISK NØGLETAL 

– hvis man bruger det korrekt!

>>

Hvad kan Sharpe ratio?
Når man skal vurdere, hvor god en investering er eller har  
været, er det ikke tilstrækkeligt blot at kigge på afkastet. Man 
kan for eksempel ikke alene ud fra afkastet konkludere, at den 
investeringsforening, der har givet 10% i afkast, har været 
bedre eller dygtigere end den, der har givet 7% i afkast i 
samme periode. Hvis nu det høje afkast er opnået ved, at der 
har været dobbelt så høj risiko, så har strategien måske ikke 
været bedre, men blot mere aggressiv?

Sammenligning af forskellige investeringers afkast, bør  
derfor kun ske, hvis de også har haft den samme risiko. Det er 
ikke særlig ofte, at man står over for at skulle sammenligne en 
række investeringer, der har præcis samme risiko. Derfor har  
vi brug for et nøgletal, der fortæller os, hvor godt afkastet har 
været i forhold til den risiko, der fulgte med. Og det er netop 
det, som Sharpe ratio kan.

Definition
Nøgletallet er udtænkt i 1966 af den amerikanske økonom og 
senere Nobelprisvinder, William F. Sharpe, og fortæller os, hvor 
meget afkast der er leveret pr. risikoenhed. Eller hvis man skal 
forklare det på lidt mere almindeligt dansk, så viser det hvor  
effektivt en investering har været til at give afkast i forhold  
til den risiko, der er taget. Når vi i denne sammenhæng taler 
om risiko, måles den med det statistiske udtryk, der hedder 
standard afvigelse. Standardafvigelsen måler populært sagt, 
hvor store bevægelser der er, eller har været undervejs. Bevæg
elser og udsving kaldes i investeringsverdenen også for  

volatilitet. Sharpe ratio beregnes ved at sætte merafkastet  
over mer risikoen i forhold til en risikofri investering. Da risi-
koen på en risikofri investering er nul, kan formlen simpli  
fi ceres til dette:

SHARPE RATIO = (Porteføljens afkast – det risikofrie afkast)
 Porteføljens standardafvigelse

Som investor ønsker man sig så høj en Sharpe ratio som muligt, og 
i hvert fald skal den gerne være over nul. En Sharpe ratio større 
end nul betyder nemlig, at man er blevet belønnet for at tage en 
risiko, i stedet for blot at have valgt det risikofrie alternativ. 

Med Sharpe ratio kan man sammenligne forskellige investe-
ringsløsninger, også selvom de ikke har samme risiko. Vel at 
mærke, hvis Sharpe ratio er beregnet ud fra de samme forud-
sætninger, men det vender jeg tilbage til senere i artiklen. Lad 
os først se lidt nærmere på begrebet ”det risikofrie afkast”.

Det risikofrie afkast
Vi har alle muligheden for at placere vores opsparing helt uden 
risiko, og det kan være forskelligt for hver enkelt af os, hvor det 
er. For nogle kan det være kontant på en bankkonto, for andre en 
kortløbende stats eller realkreditobligation, pengemarkedsind-
skud eller syet ind i madrassen derhjemme. Det er meget muligt, 
at afkastet er nul, hvis opsparingen skal placeres uden risiko  
– især i denne tid, hvor renteniveauet er tæt på nul – men ikke 
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EN SHARPE RATIO STØRRE END NUL 
BETYDER NEMLIG, AT MAN ER BLEVET 

BELØNNET FOR AT TAGE EN RISIKO, 
I STEDET FOR BLOT AT HAVE VALGT  

DET RISIKOFRIE ALTERNATIV



desto mindre indgår det risikofrie alternativ i beregningen. For-
ventningen er naturligvis altid, at porteføljens – eller investerin-
gens – afkast er højere end det risikofrie afkast, for hvis ikke det 
var tilfældet, burde man i stedet investere i det risikofrie alter
nativ. Det er ikke helt ligegyldigt, hvilket risikofrit afkast der er 
anvendt ved beregningen af Sharpe ratio, som dette eksempel  
illustrerer:

Bedømt på Sharpe ratio har Invest A tilsyneladende været den 
dygtigste til at skabe afkast, men i virkeligheden er de nøjagtigt 
lige gode, for det handler udelukkende om, at Invest A har bereg-
net sin Sharpe ratio på basis af et lavere risikofrit afkast, end  
Invest B har.  

Realiseret eller forventet?
Sharpe ratio kan enten være baseret på realiserede afkast og  
risici (også benævnt ”expost”) eller forventede (”exante”), og 
man skal passe på med at sammenligne de to typer. I det hele  
taget er det vigtigt i anvendelsen af nøgletal, at de er beregnet 
for samme periode og med de samme forudsætninger. Lad mig 
give et eksempel fra min dagligdag:

I vores Formueanalyse optræder Penta i skrivende stund med 
et forventet afkast på 13,7% p.a. og en risiko på 19,8% målt på 
standardafvigelsen. Afkastet er det, vi forventer os i gennemsnit 
over de kommende fem år, og risikoen er sat lidt højere end en 
ren aktieportefølje, fordi vi ved, at Penta på den korte bane godt 
kan have lidt større udsving end en bred global aktieportefølje. 
Dette giver en forventet Sharpe ratio på 0,69.

Jeg havde lavet et investeringsforslag til en af mine kunder, og 
en del af forslaget gik ud på at udskifte nogle af bankens investe-
ringsforeninger med Penta. Kunden havde vist forslaget til sin 
bankrådgiver, som naturligvis ville være ked af at miste en god 
indtjening og derfor forsøgte at finde ”hullerne i osten” i mit  
forslag. Nu er det svært for de fleste at konkurrere med vores  
afkast, men det lykkedes bankrådgiveren at finde en af bankens 
egne investeringsforeninger, som havde en Sharpe ratio på 0,85, 
og med baggrund heri burde kunden naturligvis beholde sine  
investeringer i banken.

Problemet med den sammenligning er, at vores Formueana-
lyse kigger 5 år frem, og bankens Sharpe ratio på 0,85 var base-
ret på 3 års historik. Afkastene har som bekendt været fornuftige 
i de seneste tre år, og risikoen har været lavere end den, som vi 
normalt forventer. På Pentas faktaark (findes på vores hjemme-
side under ”Fonde og Afkast”) kunne jeg vise min kunde, at 
Penta havde haft en Sharpe ratio på 1,44 i samme periode som 
bankens forening. Det er et godt eksempel på, hvorfor man altid 
skal sammenligne nøgletal for samme periode. Men det er også 

et godt eksempel på, at det kan være svært for den enkelte inve-
stor at gennemskue, om der sammenlignes på lige vilkår. Tag der-
for endelig fat i mig eller mine rådgiverkolleger, hvis I har brug for 
at få forklaret de nøgletal, som I bliver mødt med rundt omkring.   

Sharpe ratio dur ikke ved negative afkast
Man må aldrig gå ind i en investering med det formål at opnå et 
negativt afkast, men sådan kan virkeligheden dog godt vise sig at 
blive, hvis man rammer en uheldig periode. I perioder med nega-
tive afkast, duer det ikke at bruge Sharpe ratio, for her vil det se 
pænere ud, jo højere risikoen er. I eksemplet her ser vi på Invest 
C, der i en periode med negative afkast overvejer at øge risikoen 
til det dobbelte. Det vil få Sharpe ratio til at blive mindre negativ 
(nærme sig nul), men det er nok de færreste investorer, der vil 
være enige i, at det er mere attraktivt.

Pas på ved illikvide aktiver
Når jeg i denne sammenhæng kigger på illikvide aktiver, kan det 
både være:

•  Værdipapirer som ikke har en bred investorinteresse og  
derfor ikke omsættes så ofte

•  Investeringer som ikke prisfastsættes dagligt, men  
måske kun årligt, kvartalsvis eller månedligt 

•  Investeringer som det kun er muligt at træde ind og  
ud af på bestemte tidspunkter, for eksempel månedligt  
eller kvartalsvis

I praksis vil der typisk være tale om små aktier, ejendomsfonde, 
private equity, solcelleparker og lignende. Der er ikke noget galt  
i at have en del af porteføljen placeret i illikvide aktiver, og det er 
også noget, som vi selv anbefaler under de rette betingelser – 
blandt andet vores egne ejendomsfonde, der kun prisfastsættes 
én gang årligt. Men i relation til Sharpe ratio får man noget 
”medvind” forærende, hvis man arbejder med illikvide aktiver, 

INVEST A INVEST B
Afkast 8% 8%

Risikofrit afkast 1% 3%

Standardafvigelse 16% 16%

SHARPE RATIO 0,4375 0,3125

INVEST C NUVÆRENDE INVEST C OVERVEJELSE
Afkast -5% -5%

Risikofrit afkast 1% 1%

Standardafvigelse 15% 30%

SHARPE RATIO -0,40 -0,20
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MAN KAN ALTSÅ IKKE KØBE MÆLK  
OG BRØD I NETTO FOR SHARPE RATIO, MEN 
DET KAN MAN FOR SIT AFKAST. SÅ OVERVEJ 

HVAD DET ER, DU HELST VIL HAVE



da der i sagens natur ikke er så store udsving på et aktiv, som 
prisfastsættes sjældent, i forhold til et aktiv, som prisfastsættes 
dagligt. 

For at illustrere dette, kan vi forestille os, at Invest D investe-
rer direkte i en portefølje af højrisikoaktier (høj standardafvig
else), og at Invest E investerer i præcis de samme aktier, men her 
er de blot pakket ind i et selskab, som kun prisfastsættes én gang 
om måneden (giver en lav standardafvigelse).

Invest D og E har i virkeligheden præcis samme risiko og har gjort 
det præcis lige godt, men Invest E har en markant bedre Sharpe 
ratio, fordi de store udsving er gemt væk i et illikvidt selskab.

Løsningen på denne udfordring er, at Sharpe ratio skal bereg-
nes på de aktiver, der ligger nede i det illikvide selskab, og ikke 
selskabet selv. Det er ikke umiddelbart muligt for den private  
investor, som bare ønsker en hurtig sammenligning. Her er det 
blot vigtigt at vide, at Sharpe ratio kan være ufortjent højere på 
de selskaber og investeringsforeninger, der indeholder illikvide 
aktiver.

Er risiko altid dårligt?
En af de ting, som Sharpe ratio ofte bliver kritiseret for, er, at det 
behandler al risiko som noget negativt. Som beskrevet tidligere 
er risiko i denne sammenhæng lig med udsving, men nu er det jo 
ikke helt ligegyldigt, om bevægelserne går op eller ned. Visse 
strategier kan have et stort opadgående potentiale, mens andre 
kan have den egenskab, at hvis det går galt, så går det rigtig galt. 
Problemet med Sharpe ratio er, at det behandler alle udsving 
ens, for jo højere udsvingene er, jo lavere bliver Sharpe ratio. 

Mon ikke de fleste af os kan blive enige om, at vi ikke betrag-
ter store positive udsving som noget dårligt? Hvis man udeluk-
kende styrer sin portefølje efter at lave en flot Sharpe ratio, vil 
det være fristende at skrue ned for risikoen, men man kan også 
skrue så meget ned for risikoen, at det bliver umuligt at lave  
attraktive afkast. Det kigger vi på i det sidste afsnit.

Foretrækker du afkast eller Sharpe ratio?
Jeg vil slutte af med endnu en fortælling fra min hverdag. Vi har 
en kollega i branchen, som er meget ivrig efter at lave sammen-
ligninger med Formuepleje. Det har mange af jer fortalt os gen-
nem årene, og I er også ofte flinke til at lade os se, hvordan der 
sammenlignes. Det nyeste eksempel, jeg har set, går netop på 
Sharpe ratio, og derfor vil jeg dele det med jer her.

Den omtalte forvalter passer også en række investeringsfor-
eninger, og en af dem skal efter beskrivelsen have høj risiko. Den 
bør naturligvis sammenligne med vores Penta, der også har høj 
risiko. Men i den seneste tid har forvalteren skruet en del ned for 
risikoen, og det er naturligvis gået meget ud over afkastet, fordi 
markederne fortsat har været positive. Seneste træk er nu, at de 
sammenligner deres højrisiko afdeling med vores Pareto, der har 
under middel risiko. Det sker med den begrundelse, at deres  
reelle risiko har været på niveau med Pareto, og i den mærkvær-
dige sammenligning er deres Sharpe ratio lidt bedre. 

I min optik har forvalteren læst markedet forkert, og jeg gæt-
ter på, at de investorer, der har henvendt sig med et ønske om at 
investere ved høj risiko, er grundigt skuffede nu. Derfor forstår 
jeg også godt, at det ikke er sjovt at skulle sammenlignes med 
Penta. Men at man i den situation forsøger at opnå ros for en  
fin Sharpe ratio hører til i kategorien af spøg og skæmt. Det er 
ganske enkelt ikke seriøst!

Man kan altså ikke købe mælk og brød i Netto for Sharpe  
ratio, men det kan man for sit afkast. Så overvej hvad det er, du 
helst vil have.

KONKLUSION

Jeg håber, at jeg med denne korte gennemgang er lykkedes med 
at vise, at Sharpe ratio på mange måder er et fantastisk nøgletal, 
som kan være en god hjælp til at vælge den rigtige investering  
eller forvalter, men også at det skal bruges med omtanke. Sharpe 
ratio bør ikke anvendes ukritisk, og især bør man forholde sig til 
følgende:

• Er beregningsperioden den samme?
• Er den risikofrie rente den samme?
• Er afkast og risiko realiseret eller forventet?
• Indeholder investeringen illikvide aktiver?
• Er risiko altid en dårlig ting?
• Er afkast eller Sharpe ratio vigtigst for dig?

Og samtidig huske, at man skal undgå Sharpe ratio ved negative 
afkast. Med andre ord, så kan Sharpe ratio altså ikke helt erstatte 
den sunde fornuft, så husk også at bruge den! 

INVEST D INVEST E
Afkast 10% 10%

Risikofrit afkast 1% 1%

Standardafvigelse 30% 9%

SHARPE RATIO 0,30 1,00

Søren Nielsen
Senior formuerådgiver

partner
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HOLD ØJE MED DEN NYE REGERINGS 
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AF HELLE SNEDKER, KUNDEDIREKTØR, FORMUEPLEJE // HELLE.SNEDKER@FORMUEPLEJE.DK 

Både den nye regering og dens parlamentariske grundlag 
har ret tydeligt tilkendegivet, at man gerne så en række 
skatter øget på eksempelvis aktieafkast, arv og genera
tionsskifte, formue og finansielle transaktioner. Foreløbig 
er der kun tale om forslag, der er blevet luftet, og intet  
er endnu fremlagt, vedtaget eller gennemført, men man 
kan lige så godt være beredt på at blive klogere på den 
nye virkelighed.

Potentielt er det desværre noget, der kan påvirke dan-
skernes investerings og opsparingslyst i negativ retning,  

I dagspressen har vi her i efteråret kunnet læse, hvor-
dan den nye regerings planer om at hæve arveafgiften 
igen, har sat gang i en flodbølge af generationsskifter i  
familieejede virksomheder. Det viser, at det er noget,  
som mange er opmærksomme på, men vi vil gerne være 
sikre på, at alle vores kunder holdes ajour.

Ud af starthullerne
Det tager selvfølgelig tid at få beslutningerne igennem 
systemet og vedtaget i Folketinget med både første,  
anden og tredjebehandlinger, men alle vil med fordel 
kunne reagere i tide og sikre sig, at man har placeret sine 
penge rigtigt.

Man kan godt undre sig over dette fokus på at  
beskatte folk, der tager vare på egen økonomi, og øget 
beskatning fremmer heller ikke investeringslysten, men 
mit ærinde med klummen her er i højere grad at få de af 
jer, der bliver ramt af disse ting, men som endnu ikke har 
reageret, ud af starthullerne. I det hele taget kan man  
lige så godt forvente, at privatøkonomien skal have et 
service tjek. Sådan er det hvert år, men i endnu højere 
grad i et år, hvor en ny regering er kommet til magten  
og pønser på at ændre en række skatteregler med stor 
betydning for folk med formue og opsparing.

Det er præcis, ligesom når du får tilset dine tænder  
og din bil en gang om året. Det giver ekstra god mening, 
nu hvor landets nye politiske ledelse i hvert fald på det 
verbale plan har lagt op til, at der kan ske ændringer i 
beskatningen på ovennævnte områder for at finansiere 
de valgløfter, der er blevet givet.

Det kan man sikre sig på forskellige måder. Det kan være 
nærliggende at gå i sit pengeinstitut for at få foretaget 
det servicetjek, eller man kan tage en time eller to hos en 
revisor, der er uvildig. Sidst, men ikke mindst, kan det 
også være relevant at se på nogle af de alternativer, der 
er til bankernes investeringsløsninger. Det er her, hvor vi 
i Formuepleje kommer ind i billedet.

Tænk i skattemiljøer og placer dine penge optimalt
Her vil man eksempelvis støde ind i det gode råd, at det er 
en rigtig god ide at have sine penge placeret i flere skatte-
miljøer – det vil sige frie midler, pension eller den nye  
aktiesparekonto. Hver gang der vedtages ny skattelov
givning på Christiansborg, rammer det ikke alle skattemil-
jøer på samme måde, og det er værd at være opmærksom 
på, at beskatningen varierer fra skattemiljø til skattemiljø. 
Griber man tingene rigtigt an, kan der være mange penge 
at tjene ved at placere pengene optimalt.

Det næste gode råd, man vil støde på, er, at der gælder 
et sæt af overvejelser alt, afhængigt af om man går i  
op eller nedsparingstanker. Sparer man stadig op til  
senere, gælder det om at finde den rette risiko i sine inve-
steringer, men er man der i tilværelsen, hvor pengene 
rent faktisk skal til at bruges, kan der være ganske mange 
penge at hente, hvis man bruger dem i den rigtige række-
følge i stedet for at bruge løs af den forkerte opsparing.

Den øgede beskatning er som bekendt ikke vedtaget 
endnu, og vi ved ikke præcis, hvordan det kommer til  
at foregå. Alle planer og tanker bliver næppe heller  
realiseret, måske melder der sig ligefrem en eftertanke, 
der spørger, om det i det hele taget er en god ide at hæve 
disse skatter. Men uanset hvad er det altid godt at være 
beredt – og alene det, at planerne er luftet, aktualiserer 
behovet for ordentlig rådgivning.

Måske er der allerede nu mulighed for at placere  
pengene mere optimalt, end man gør i dag, og så er der jo 
absolut ingen grund til at vente med at træffe de rigtige 
beslutninger. I Formuepleje sidder vi i hvert fald klar og  
er parat til at hjælpe med at besvare de spørgsmål, du 
måtte have. 

HOLD ØJE MED DEN NYE REGERINGS 
SKATTEPLANER
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Planerne er endnu ikke omsat til virkelighed, men vi ved, at Danmarks nye regering og dens 
parlamentariske grundlag har øget beskatning af aktier, formue, arv og generationsskifter i 
kikkerten. Det aktualiserer behovet for ordentlig rådgivning, hvis man vil tage bedst muligt 
vare på sin privatøkonomi og opsparing.  



AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, PRESSECHEF, FORMUEPLEJE // JACOB.KNUDSEN@FORMUEPLEJE.DK
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Den hårdeste investering  
af dem alle

>>
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Diamanter er blot en klump kul, der har  
været vedholdende, men det er en vedhol-
denhed, der lønner sig i sidste ende. Prisen 
på de rigtige diamanter kan nå eksorbitante 
højder, men mindre kan også gøre det. De 
behøver ikke nå op i det leje, som den gullige 
Tiffanydiamant superstjernen Lady Gaga 
bar til årets Oscarfest med 128,65 carat og 
en værdi til små 200 millioner kroner. 

Her er tale om en diamant, der kun er 
blevet båret tre gange, siden den blev fun-
det tilbage i 1877, men det er unikke stene 
og oplevelser, som juveler Brian Bach Mou-
ritsen stiler efter i sit virke som certificeret 
diamanthandler.

Ud over at vide alt, hvad der er værd at 
vide om diamanter, er han også kunde hos 
Formuepleje og ved dermed også, hvor det  
er bedst at placere sine investeringer. Men 
diamanterne er Brian Bach Mouritsens spids-
kompetence. Oprindeligt stammer han fra 
Jylland, men når han tager imod i sit carat-
fyldte showroom, sker det lige i hjertet af  
hovedstaden, på Kongens Nytorv lige mellem 
Det Kongelige Teater og Nyhavn. I en anonym 
bygning uden udstillingsvindue, og hvor man 
aldrig ville gætte, at der herinde gemmer sig 
et væld af værdifulde diamantsmykker. 

Brian Bach Mouritsen holder nemlig kun 
åbent efter aftale, så det er altså ikke en 
smykkeforretning, man bare lige vader ind i. 
Her bliver smykkerne solgt via private frem-
visninger.

”Det drejer sig om hele tiden at have den 
rigtige gefühl i forhold til, hvad den speci-
fikke kunde efterspørger. Mine kunder lever 
typisk lidt under radaren, og selv om de 
gerne bruger mange penge på smykker, skal 
det ikke være for prangende, men mere  
elegant og stilfuldt. Altså høj kvalitet uden 
at signalere velstand. Der gælder det om at 
kende og forstå sine kunder. Også så de 
kommer igen næste gang. Derfor driver jeg 
også selv min forretning relativt diskret 
uden så meget marketing og fokus på min 
person,” siger Brian Bach Mouritsen, der på 
sine rejser til udlandet altid holder øje med 
gode muligheder på kundernes vegne:

”I mine gode kundeforhold er jeg en slags 
private shopper for dem, hvis der eksempel-
vis opstår en mulighed for at købe en sjæl-
den diamant som vil passe godt til en speci-
fik kunde. Jeg hører hele tiden, hvad de  
siger, så jeg kender deres ønsker indgående 
og holder dem opdateret med de mulig
heder, der opstår.” >>

Diamanter er gjort af et særligt stof og er derfor også et muligt investeringsobjekt. 
FORMUE har mødt Brian Bach Mouritsen, der ud over at være kunde hos  
Formuepleje, har gjort en karriere ud af at handle med diamanter og smykker i 
den øvre prisklasse. Juveleren med det jyske ophav har slået sig ned i eksklusive 
rammer midt i hjertet af København uden at nogen formentlig har opdaget det. 
Medmindre de har et ærinde, der har med diamanter at gøre.
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”  Mine kunder lever typisk lidt  
under radaren, og selv om de gerne 
bruger mange penge på smykker,  
skal det ikke være for prangende” 
 
BRIAN BACH MOURITSEN, juvelér
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”  Med over 25 års erfaring  
i smykkebranchen med 
ekspertise inden for  
diamanter, slog han sig  
for et par år siden ned på 
Kongens Nytorv for at  
forfølge sin egen filosofi  
om at levere en unik  
kundeoplevelse og skabe 
langvarige kunderelationer 
– samme filosofi som i 
Formuepleje.” 



Brian Bach Mouritsen opererer dog ikke blot som juve-
ler og diamanthandler, men er også med i en nebenge-
sjæft, hvor han sammen med nogle kompagnoner sikrer 
og forsikrer velhaveres boliger og værdigenstande på 
nogle betingelser, som almindelige forsikringsselskaber 
ikke kan tilbyde.

”Det gør, at de rent faktisk kan bruge smykkerne i 
vished om, at de er forsikret, hvis uheldet skulle være 
ude. De er ikke kun dækket, når de ligger i en boks, eller 
alarmen er slået til,” oplyser han. 

Luppen åbnede ædelstenenes verden 
Men det er diamanterne, der er hovedbeskæftigelsen. 
Brian Bach Mouritsen er autodidakt juveler, men har 
diamantcertifikat: 

”Det er den eneste uddannelse, jeg har, så jeg har  
papir på at certificere diamanter. Jeg udfylder ikke certi-
fikater på sten, men med min erfaring og uddannelse er 
jeg i stand til at tjekke det, når jeg køber diamanter og 
kan se, om certifikatets beskrivelse af diamanten hæn-
ger rigtigt sammen med, hvordan diamanten tager sig 
ud i virkelighed. Diamanter er komplekse og vurderes jo 
af mennesker, så det kræver noget at være i stand til at 
vurdere dem..” 

Interessen for de ædle stene opstod relativt tilfældigt 
under italiensk himmel, efter at Brian Bach Mouritsen 
havde reageret på en annonce i JyllandsPosten om et 
sommerferiejob i Italien. 

”Jeg har aldrig rodet i min mors smykkeskrin eller 
samlet smukke sten på stranden, men jeg fik et som-
merferiejob i en guldsmed ved Gardasøen, og her fandt 
jeg en lup og begyndte at studere alle ædelstenene, dvs. 
diamanter og safirer – og så var jeg solgt. Det var en helt 
ny verden, der åbenbarede sig, som jeg stadig bliver 
grebet af,” fortæller han.

Med over 25 års erfaring i smykkebranchen med  
ekspertise inden for diamanter, slog han sig for et par  
år siden ned på Kongens Nytorv for at forfølge sin egen  
filosofi om at levere en unik kundeoplevelse og skabe 
lang varige kunderelationer – samme filosofi som i  
Formuepleje.

”Med unik mener jeg ikke bare Rolex Submariner, 
som alle med penge kan anskaffe sig, men unik på den 

måde, at halvdelen af de her smykker er specifikt lavet 
efter kundens ønsker. Her vejleder og guider jeg hele  
vejen, så det bliver så personligt som muligt. Så det er 
min ambition, at det første smykkekøb skal være starten 
på et langvarigt forhold. En langvarig relation er vigtigere 
for mig end bare at sælge et smykke. Jeg føler først, jeg 
for alvor lykkes, når jeg har skabt den relation, hvor jeg 
har opnået en fortrolighed og deler min viden og inte-
resse i diamantverdenen med kunderne. Jeg vil faktisk 
hellere have, at folk ikke køber noget, men måske kom-
mer tilbage totre år senere end, at de køber et smykke 
og aldrig kommer igen,” siger Brian Bach Mouritsen.

Prisen er en faktor, man ikke taler så meget om
Et af de uundgåelige spørgsmål, når man har med  
diamantsmykker i denne carat at gøre, er prisen. Ofte 
står der både seks og syvcifrede beløb, når man finder 
det diskrete prisskilt på øreringene eller ringen, men 
det er ikke noget, der tales så højt om.

”Prisen er som start aldrig det vigtigste. Hverken  
for mig eller kunden, men man kan hurtigt se, om de er 
interesseret alt efter, hvor hurtigt de sætter ringen på 
plads igen. Det er psykologien, der kommer ind. Jeg  
forhandler smykker i prislejet fra 8000 og opefter, og 
man får altså præcis samme service, om man køber en 
ring til 20.000 eller 200.000 kroner. Til gengæld er der 
forskel på, hvordan kunderne køber. 

 Det er jo især kvinder, der er mine kunder, og de kan 
godt selv købe ørestikker til 2540.000 kroner selv, men 
skal de have en ring til 150.000 kroner, skal manden lige 
med ind over. Jeg har lært, at der er utroligt mange følel-
ser i smykker,” forklarer Brian Bach Mouritsen, der ikke 
bare sidder hjemme i sit showroom og venter på, at 
kunderne selv ringer og har brug for et nyt smykke eller 
skal forloves:

”Jeg bruger 6080 dage om året på at rejse til messer 
og møde de gamle hærdede folk i branchen. Jeg køber 
selv mine diamanter i Antwerpen, Hongkong eller  
Basel. Derudover bruger jeg nok en tredjedel af min  
arbejdsdag på at læse artikler og markedsopdateringer 
om brancherelaterede emner, så jeg hele tiden er  
opdateret og har en fornemmelse af, hvor markedet  
er på vej hen.” >>
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SUPERSTJERNEN LADY GAGA BAR EN GULLIG TIFFANY-
DIAMANT MED 128,65 CARAT OG EN VÆRDI TIL SMÅ 
200 MILLIONER KRONER TIL ÅRETS OSCAR-FEST 
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Diamantmarked under forvandling
Diamantmarkedet er nemlig under hastig forandring. 
95 procent af alle rådiamanter bliver solgt via Antwer-
pen, og det er lande som Rusland og Canada, der er  
de største producenter. Og Argyleminen i Australien, 
der er en af verdens største miner, lukker inden 2021, 
ligesom mange af de afrikanske miner, der udgør halv-
delen af alle diamantminer i dag, formodes at være ned-
lagt i midten af 2030’erne.

”Det betyder eksempelvis, at der bliver færre af de 
sjældne og kostbare diamanter på markedet. Det gør 
også, at diamanter næppe bliver billigere end i dag,”  
siger Brian Bach Mouritsen og fremhæver, at markedet 
for smykkediamanter p.t. er en kende skrøbeligt og  
rystet af de samme ting, som påvirker aktiemarkedet: 
Brexit, handelskrig, vækstafmatning og recessionsfrygt.

Diamonds are forever, men ikke alle er gode investeringer
Alle ved, at aktier, obligationer, fast ejendom og råvarer 
over tid er gode investeringsobjekter. Kunst, design  
og biler kan også være det. Men diamanter, der som  
bekendt er det mest ædle inden for smykker, kan grebet 
rigtigt an, også gemme på gode investeringsmuligheder. 
Brian Bach Mouritsen slår dog fast, at et diamant-
smykke ikke i sig selv er lig med en investering i  
diamanter. Der skal man op i en vis størrelsesorden.

”Man skal gøre sig klart, at en investeringsdiamant 
ikke er en forlovelsesring i klassisk forstand ej heller et 
smykke med mange små diamanter. En investerings
diamant koster typisk fra 800.000 kroner, før man kan  
betragte det som en rigtig investering, der har potentiale 
til for alvor at stige i værdi. Det er de diamanter, som  
altid kan sælges tilbage i markedet uden nævneværdige 
tab. Køb aldrig mange små diamanter som investering, 
men altid en stor,” siger Brian Bach Mouritsen, der  
fortæller, at diamantmarkedet er sværere at afkode end 
aktiemarkedet , fordi der ikke er noget indeks eller  
nogen børs, der giver et fingerpeg om prisen.

Juveleren i Formuepleje
Det bringer os frem til hans egne investeringer i  
Formuepleje, hvor Brian Bach Mouritsen som nævnt har 
en del af sin opsparing investeret.

”Det var faktisk mig, der kontaktede Helle (kunde
direktør Helle Snedker, red.), efter at jeg læste en artikel 

i Børsen, der handlede om kvinder og investering. Da 
jeg fik ideen om, at et samarbejde mellem Formuepleje 
og BachMouritsen vil være en winwinsituation. På 
grund af det gode forhold med Helle blev jeg investor  
i Formuepleje,” fortæller Brian Bach Mouritsen, der  
kalder sig selv en relativt forsigtig investor:

”Jeg har ikke så meget forstand på aktier og obligati-
oner. Min investering er bygget op på basis af Safe og så 
noget risiko oven i. Der er jo også en del år til, at jeg skal 
på pension. Det er også sådan, jeg tænker i min rådgiv-
ning om diamanter.” 

For Brian Bach Mouritsens vedkommende handler 
det dybest set om at have tryghed i investeringen, og  
så er det en lettelse, hvis man ikke selv skal sidde med 
tingene, hvis man hellere vil prioritere anderledes.

”Jeg har i mange år læst Børsen hver dag fra A til Z og  
altid interesseret mig for det nationaløkonomiske og 
samfundet generelt, men jeg har aldrig følt mig 100  
procent tryg med mine egne investeringer. Derudover 
bruger jeg meget tid på at sætte mig ind i tingene, inden 
jeg træffer et valg. Med Helle og Formuepleje følte jeg 
mig tryg, og jeg ved det lyder ret klicheagtigt, men efter 
at jeg er begyndt at arbejde med Formuepleje, tænker 
jeg ikke så meget på mine investereringer i det daglige. 
Jeg skal som selvstændig og iværksætter bruge mit  
hoved, hænder og tid på det jeg føler er det rigtige og 
ikke på noget, nogen er bedre til, end jeg selv er,” siger 
Brian Bach Mouritsen, der kun sjældent tjekker afkastet 
af sine investeringer.

Men via det daglige nyhedsflow har han en god  
fornemmelse af, hvor kurserne bevæger sig hen. 

”Cirka en gang om måneden danner jeg mig et godt 
overblik og sikrer mig, at alt er, som jeg føler for. Med-
mindre bølgerne går højt, så følger jeg med dagligt.” 

INVESTORPORTRÆT

I hvert nummer af magasinet FORMUE præsenterer vi en af Formueplejes kunder. Har du en god historie 
at fortælle og lyst til at medvirke i et investorportræt, kan du skrive til din rådgiver eller pressechef Jacob 
Brejnebøl Knudsen på jacob.knudsen@formuepleje.dk.

OM BRIAN BACH MOURITSEN

• Etablerede sit showroom på Kongens Nytorv i 2015.
•  Inden da store manager hos Hartmanns, København – 

2001-2015
• Danborg guld og sølv, København 1993-2000
• Fabio Girogio, Italien 1992-1993
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FAKTA OM DIAMANTER

•  De første diamanter blev fundet i Indien for mere end 
3000 år siden.

•  Diamanten er det hårdeste naturlige materiale, vi  
kender til, og var det ikke for diamantens hårdhed, ville 
inderne aldrig have fundet diamanter i flodlejerne. 

•  Diamanter er også det materiale på jorden, der har den 
højeste lysbrydning, dvs. en unik evne til at samle lyset 
for derefter at reflektere lyset. Derfor er slibningen af  
diamanter afgørende; hvis diamantsliberen har formået 
at slibe diamantens facetter optimalt, fanges mest  
muligt lys i diamanten og reflekteres.

•  Ordet diamant stammer oprindeligt fra det græske ord 
“adamas”, der betyder uovervindelig.

•  The 4 C’s: Diamanter bliver vurderet og prisfastsat ud fra 
de fire C’er; Carat (vægt), Cut (slibning), Clarity (klarhed) 
og Color (farve).

•  Diamanter findes i alle regnbuens farver, men forbindes 
ofte med at være hvide, fordi den berømte diamantvirk-
somhed De Beers i 1950’erne begyndte at markedsføre 
hvide diamanter som de mest eksklusive.

•  Diamanten er opbygget af rent kulstof og er den hårdeste 
ædelsten, der findes med en hårdhedsværdi på 10. Det er 
over 100 gange hårdere end de næsthårdeste ædelsten 
som safirer og rubiner med en hårdhed på 9. Til sammen-
ligning har elfenben og rav blot en hårdhedsgrad på 2-4.

•  I 2018 blev der produceret 147 millioner carat diamanter. 
De største producenter er Australien, Rusland, Congo,  
Botswana og Sydafrika.

•  Verden over er der estimeret, at diamantreserverne udgør 
1,2 milliarder carat. Rusland har med 650 milli oner over 
halvdelen.

•  De største diamantproducenter på virksomhedsplan er  
Alrosa (Rusland), De Beers (Luxembourg) og britisk-
australske Rio Tinto.

•  Diamanterne forarbejdes typisk i diamantcentrene  
Antwerpen, Dubai, New York, Hongkong, Mumbai og  
Tel Aviv.
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MAKROØKONOMI

Den globale vækstopbremsning har nu været i gang i mere 
end et år. Det har fået en del investorer til at tænde de røde 
advarselslamper og frygte det værste – det vil sige en vold-
som recession, mens andre – herunder Formuepleje – er  
af den holdning, at ja, den globale økonomi er bremset op, 
men er fortsat i vækst og langt fra monumental krise. 

”Udviklingen er sådan set præcist som forventet. Men 
de første otte måneder af 2019 har da været særdeles  
begivenhedsrige. Efter centralbankernes uvending i  
retning af en mere lempelig pengepolitik helt tilbage i  
januar, så vi aktiemarkedet blomstre i langt de fleste af 
månederne indtil august, hvor handelskrig og en inver
teret rentekurve (når lange renter falder under korte, 
red.) tog over og skabte nervøsitet blandt investorerne. 
Det lurer hele tiden under overfladen, at verdensøkono-
mien er i gang med en afmatning, som nogle forventer 
kan blive slem, og så skal der ikke meget dårligt nyt til  
at skubbe markederne i den gale retning,” siger Morten 
Obel Skriver, chefstrateg og partner i Formuepleje.

På aktiefronten har mange investorer i løbet af en 
længere periode søgt væk fra aktier og bevæget sig i  
retning af safe havenaktiver som obligationer, kontanter 
og guld. Samlet set har eksponeringen imod aktier ikke  
været lavere siden 2011 end i august/september 2019.

”Risikovilligheden har været faldende, og investorer 
søger i ly i sikre aktiver. Inden for aktier vælger investo-
rerne derudover de ikkekonjunkturfølsomme sektorer 

som forsyningsselskaber, sundhed og stabile forbrugsgo-
der. Det er alle sektorer med stabil indtjening i modsæt-
ning til industri og finans, der ikke står i nær så høj kurs i 
et risikofølsomt marked som nu,” siger Otto Friedrichsen, 
aktiechef og partner i Formuepleje.

Renter er blevet negative
Udviklingen har også betydet, at renterne er faldet kraf-
tigt hen over sommeren. Negative renter – både korte og 
lange – er blevet normalen. Herhjemme skal velhavere i 
visse banker betale for at have penge stående i banken, 
og i Tyskland taler man seriøst om at forbyde bankerne 
at tage sig betalt hos kunderne for, at de har penge stå-
ende i banken.

”Med de kraftige rentefald vi har set, bør det alt andet 
lige give et positivt vækstboost på et tidspunkt. Men de 
negative renter skyldes jo, at mange formoder, at vi står 
på tærsklen til en recession, selv om den globale øko-
nomi trods visse skavanker fortsat er i nogenlunde form  
– nogle steder endda i fin form som eksempelvis USA, 
mens det ser mere trægt ud i Europa med Tyskland, som 
har en meget svag industriproduktion og Storbritanniens 
forestående exit fra EU,” mener Morten Obel Skriver.

Den 12. august så vi samtidig en inverteret rente-
kurve, da den 10årige amerikanske rente gik under  
den toårige. Det har ofte været et forvarsel om en fore-
stående recession.

VERDENSØKONOMIEN  
STÅR PÅ EN KNIVSÆG

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

Det er ikke let at blive klog på tolkningerne af, hvordan den globale økonomi og de globale aktie- og 
rentemarkeder har det for tiden. Selv om mange vigtige nøgletal fortsat står stærkt, skal der næsten 
ingenting til, før investorerne bliver nervøse. Der er en tendens til, at frygten for, at den igangværende 
økonomiske afmatning bliver overfortolket til, at en dramatisk recession allerede er over os.  
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Herhjemme skal velhavere i visse  
banker betale for at have penge  
stående i banken, og i Tyskland 
snakker man seriøst om at forbyde 
bankerne at tage sig betalt hos 
kunderne for, at de har penge  
stående i banken.



MAKROØKONOMI

”Men det, at rentekurven inverterer, er ikke ensbety-
dende med, at alle afkastmuligheder så er udtømte eller 
forduftede. Det handler om, at sandsynligheden for  
recession er stigende, og de to ting er ikke det samme.  
Historisk er der i gennemsnit gået 19 måneder, før reces-
sionen er kommet. På det seneste har vi dog alligevel  
set en tendens til, at folk reagerer som om, at reces
sionen allerede er en realitet,” siger Otto Friedrichsen.

Europas største økonomi har ondt i industrien
USA er dog med vækstrater over 2 procent fortsat langt 
fra noget, der minder om recessionsterritorium. Der
imod er Tyskland, Europas suverænt største økonomi, 
tæt på teknisk recession efter negativ vækst i 2. kvartal, 
og en række tillidsindikatorer tyder på, at det gentager 
sig i 3. kvartal.

”Tysk industriproduktion har det ikke for godt, men det 
er samtidig vigtigt at se på, at Tyskland altså ikke har truk-
ket Frankrig, Spanien og resten af Europa med i recession. 
Italien er også vendt en lille smule,” forklarer Morten Obel 
Skriver om den øjeblikkelige situation i Europa.

Recession i Tyskland lyder umiddelbart alvorligt, men 
man skal passe på med at overgøre problemet. Det havde 
været langt mere alvorligt dengang vækstraterne typisk 
lå omkring 2 procent. Nu er en trendvækst på 0,5 pro-
cent mere normalt, og så er der pludselig ikke langt til 
negativt territorium, hvor Tyskland befinder sig lige nu. 
Men selve vækstnedgangen er jo ikke voldsom i sig selv.
”Recession har en meget negativ klang, men der er en god 

grund til, at man kalder det en teknisk recession, når bare 
bnpvæksten falder to kvartaler i træk. Privatforbruget i 
Tyskland har det fortsat fint, boligerne stiger i værdi,  
der er gang i byggeriet, mangel på arbejdskraft, og forbru-
gerne har tro på tilværelsen. Det er erhvervstilliden,  
ordreindgangen og industriproduktion, der lider lidt lige 
nu. Det skal man selvfølgelig være opmærksom på, men 
det er ikke alarmerende,” siger Morten Obel Skriver.

Centralbanker lemper på livet løs
Uanset om man læser den globale økonomi og de finan-
sielle markeder med positive eller negative øjne, er der 
imidlertid ingen tvivl om, at centralbankerne især i  
Washington D.C. og Frankfurt kommer til at spille en 
nøglerolle i den kommende tid. 

”Meget afhænger af centralbankerne. Der er lagt op til 
flere rentesænkninger både i år og i de kommende år. 
Mindst en mere i år, både i USA og Europa, og yderligere 
en i USA i 2020. Og ECB har genoplivet QEprogrammet 
og køber fra november igen obligationer for at agere red-
ningskrans under Europas økonomi. Det er selvfølgelig 
ikke noget sundhedstegn, når man er nødt til at føre lem-
pelig pengepolitik for at holde økonomien kørende, men 
som situationen er nu, er det med til at sikre så stabile 
økonomier og finansmarkeder, som det nu engang er mu-
ligt,” siger Morten Obel Skriver.

Der er dog den fare, at økonomien har det for godt, og 
at rentesænkningerne slet ikke er nødvendige, selv om 
de finansielle markeder forsøger at diktere det. 

UANSET OM MAN LÆSER DEN GLOBALE ØKONOMI OG  
DE FINANSIELLE MARKEDER MED POSITIVE ELLER  

NEGATIVE ØJNE, ER DER IMIDLERTID INGEN TVIVL OM,  
AT CENTRALBANKERNE ISÆR I WASHINGTON D.C. OG  
FRANKFURT KOMMER TIL AT SPILLE EN NØGLEROLLE  

I DEN KOMMENDE TID. 

”
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”Markedet har ufortrødne forventninger om, at det sker. 
Man kan godt argumentere for, at renten skal sænkes 
yderligere for at være på forkant med en nedgang i øko-
nomien, altså præventive rentesænkninger. Men der er 
sandelig også argumenter for, at det slet ikke ser så slemt 
ud. Især i USA, hvor arbejdsløsheden er rekordlav, for-
brugertilliden høj, lønvæksten pæn, privatforbruget  
fornuftigt – og væksten fortsat robust,” forklarer Morten 
Obel Skriver, der mener, at Fed i højere grad end tidligere 
er opmærksom på markedets reaktioner og gør en dyd 
ud af at kommunikere så præcist, at deres pengepolitik 
ikke overrumpler markedet.

Går det godt eller skidt eller begge dele?
Det er ikke bare investorerne, der kan have svært ved  
at læse, hvor den globale økonomi bevæger sig hen. Det 
samme gælder centralbankerne, som også kan se nøgle-
tal, der peger både op og ned. Det enkle udgangspunkt er, 
at den historisk lave arbejdsløshed i USA er meget vigtig 
også for resten af verden. Et velfungerende amerikansk 
jobmarked har nemlig positive afsmittende effekter i 
stort set alle afkroge af klodens åbne økonomier.

”Der er nøgletal, der trækker i den gale retning som 
eksempelvis Tysklands vækst og en række tillidsindika-
torer, men skal man udpege en faktor, der er vigtigere 
end alle andre, er det USA’s arbejdsmarked, som fortsat 
ser meget solidt ud. Så længe der er gang i det ameri
kanske arbejdsmarked, som tilfældet er nu, så holder  
det en hånd under hele verdensøkonomien,” fremhæver 
Morten Obel Skriver og føjer til:

”Der bliver stadig skabt fint med jobs hver måned, 
men hvis de dårlige nøgletal, der også er, bliver så dår-
lige, at de rammer det amerikanske jobmarked, begyn-
der det at blive kritisk. Men der er vi altså ikke endnu, og 
det er derfor, at vi er behersket optimistiske og siger, at 
økonomien ikke har det så slemt, som nogle har travlt 
med at gøre det til. Der er en økonomisk afmatning i 
gang, men det er ikke så sorthvidt. Måske handler det 
også om, hvorvidt man ser glasset som halvt tomt eller 
halvt fuldt. Vi siger, at der i hvert fald er vand i glasset.”

Han peger ligeledes på, at Kinas vækst heller ikke for  
alvor er bremset op endnu. Det er også et godt tegn, idet 
Kinas vækst tegner sig for en tredjedel af al vækst i verden.  

>>
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Tysk industriproduktion har det ikke for 
godt, men det er samtidig vigtigt at se 
på, at Tyskland altså ikke har trukket 
Frankrig, Spanien og resten af Europa 
med i recession.

Det er ikke bare investorerne, der kan 
have svært ved at læse, hvor den 
globale økonomi bevæger sig hen. Det 
samme gælder centralbankerne, som 
også kan se nøgletal, der peger både 
op og ned. Det enkle udgangspunkt er, 
at den historisk lave arbejdsløshed i 
USA er meget vigtig også for resten af 
verden. Et velfungerende amerikansk 
jobmarked har nemlig positive 
afsmittende effekter i stort set alle 
afkroge af klodens åbne økonomier.

Fed er i højere grad end tidligere 
opmærksom på markedets 
reaktioner og gør en dyd ud af at 
kommunikere så præcist, at deres 
pengepolitik ikke overrumpler 
markedet.

Det er umuligt at tale global 
økonomi uden at tale amerikansk-
kinesisk handelskrig. Den er p.t. 
den største risikofaktor af alle 
– også mere end det forestående 
Brexit, og hvad der ellers lurer af 
farer derude.



MAKROØKONOMI

 

Handelskrigen lægger en dæmper på væksten
Det er umuligt at tale global økonomi uden at tale ameri-
kanskkinesisk handelskrig. Den er p.t. den største risi-
kofaktor af alle – også mere end det forestående Brexit, 
og hvad der ellers lurer af farer derude. 

”Donald Trump er en risikofaktor med den handels-
krig, han fører på USA’s vegne. Verden udenfor USA er i 
opbremsning, og handelskrigen kan få afmatningen til at 
blive hårdere end nødvendigt. Ifølge økonomerne fra 
hans egen centralbank har det alene i 1. halvår 2019  
kostet op mod 0,8 procent af den globale vækst, at USA 
og Kina fører handelskrig,” nævner Morten Obel Skriver.

Trump har dog helt sikkert et politisk mål med sin 
handelskrig. Han får skabt en ydre fjende, som tiltaler 
mange amerikanere, og derfor er der en større chance 
for, at de sætter deres kryds ved den nuværende præsi-
dent, når USA går til valg tirsdag den 3. november 2020. 

”Man skal ikke undervurdere hans reelle hensigter, og 
derfor kan man også se, at han af og til trækker lidt i 

land, når han kan se, balladen giver bagslag. Hans  
altoverskyggende formål er at kunne fremvise en stærk 
økonomi og et jublende aktiemarked, når han skal  
forsøge at generobre præsidentposten ved valget om 
godt et år. For alt i verden vil han undgå, at USA’s øko-
nomi er i recession på det tidspunkt,” konstaterer  
Morten Obel Skriver.

Indtjeningsvækst bliver et pejlemærke for aktiemarkedet
Hvis aktierne skal holde sig oppe, er det ifølge Otto  
Friedrichsen alfa og omega, at selskaberne bag formår at 
holde indtjeningsdampen oppe. I løbet af 2019 har ind-
tjeningsvæksten bevæget sig langt væk fra de tocifrede 
vækstrater, vi så i 2017 og 2018, til at være encifret i  
1. halvår og endda negativ indtjeningsvækst i 3. kvartal. 

”Hidtil er de meget lunkne forventninger til indtjenin-
gen blevet gjort til skamme, og selskaberne har klaret 
sig hæderligt. Til næste år skal vi nok regne med, at ind-
tjeningsvæksten skal ned, og spørgsmålet er, hvor ilde 
markedet tager det op i jagten på afkast. Omvendt ser vi, 
at risikopræmien er kørt op i alle aktivklasser bedst  
bevist med de negative renter. Det er alt andet lige posi-
tivt for aktier relativt set, fordi der ikke er noget reelt  
alternativ til aktier, hvis man vil have et afkast,” siger 
han og peger på, at årets syv første måneder var ganske  
fornuftige investeringsmæssigt set, men at vi ved ind-
gangen til august fik set, hvor skrøbeligt markedet peri-
odevis kan være. 

31. juli sænkede Fed renten, præcis som markedet 
havde sat næsen op efter, men allerede dagen efter satte 
Donald Trump blus under handelskrigen, da han vars-
lede nye og skrappere toldsatser over for kineserne. Det 
gav markedsmæssige dønninger, som blev forværret den 
12. august, da rentekurven inverterede, og den 10årige 
amerikanske rente faldt under den toårige.

”Det gav et omgående kursfald på omkring 3 procent, 
fordi det historisk har været et forvarsel om recession. 
Mange har dog en tendens til at glemme, at der i gen-
nemsnit plejer at gå 19 måneder, før recessionen så  
kommer, og at der i tiden op til fortsat er afkast at hente. 
Recessioner er en naturlig del af et konjunkturforløb. Det 
er dog afgørende at perspektivere de nuværende reces
sionssignaler og koble disse til den aktuelle økonomiske 
situation præget af centralbanker. Makroøkonomi og ind-
tjeningsvækst er de to afgørende nøgleparametre for  
aktiemarkedet.,” slutter Otto Friedrichsen. 
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3 GODE NØGLETAL – OG 3 BEKYMRENDE 
Det er med god grund, at investorerne har svært ved at gennemskue, hvor verdensøkonomien bevæger sig hen. Nogle nøgletal  

peger nedad, mens andre fortsat viser styrke og robusthed. Vi har udpeget 3 nøgletal, der peger i hver sin retning. 

DE TRE GODE FØRST:

•  USA’s jobmarked: Den formentlig vigtigste indikator af  
dem alle. Arbejdsløshedsprocenten ligger på 3,7, hvilket er  
meget tæt på fuld beskæftigelse. Der bliver samtidig skabt pænt 
med nye jobs hver måned.

 
•  Privatforbrug og lønvækst i USA: I forlængelse af det stærke job-

marked holder lønvæksten i USA et pænt og stabilt niveau uden, 
at det er ved at løbe løbsk. Det sikrer samtidig, at det amerikanske 
privatforbrug også holder et relativt højt niveau. Det er vigtige 
nøgletal i det økonomiske tandhjul.

•  USA’s bnp-vækst: I 1. kvartal voksede amerikansk økonomi over  
3 procent og i 2. kvartal over 2 procent. Det er vækstrater, som vi i 
Europa må spejde misundeligt efter, men omvendt også noget, 
der er med til at holde resten af verdensøkonomien i gang. 

DE TRE DÅRLIGE:

•  Negativ tysk bnp-vækst: I 2. kvartal 2019 havde Tyskland negative 
væksttal, og tillidsindikatorerne pegede på, at den udvikling  
ville fortsætte ind i 3. kvartal og dermed sende Europas største 
økonomi i teknisk recession. Det er især den tyske industri, der er  
meget eksportfølsom, som er ramt af opbremsningen i den 
globale økonomi. 

•  Nye ordreindgange i USA: Fremstillingssektoren i USA er gået fra 
kraftigt stigende nye ordrer i 2017 og 2018 til nu kun akkurat at 
ligge i positivt terræn. Det er et tegn på, at der også findes proble-
matiske nøgletal i den ellers stærke amerikanske økonomi.

•  Selskabernes indtjening er under pres globalt: Kigger man på 
væksten i indtjeningen i virksomhederne verden over, er der sket 
et drastisk fald i forhold til 2017 og 2018. Hvor indtjeningsvæk-
sten de foregående to år har været tocifret og endda over 20  
procent, har væksten været faldende gennem hele 2019 og har i 
3. kvartal endda været negativ.
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INVESTERING OG RÅDGIVNING

SÅDAN KOMMER DU  
I GANG MED AT INVESTERE 

HOS FORMUEPLEJE
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Formueplejes rådgivningsteam støder ofte ind i spørgsmålet om, hvordan man bliver kunde i 
Formuepleje. Her følger en introduktion fra kundedirektør Helle Snedker – og er der efter endt 
læsning stadig tvivl, så tøv ikke med at tage fat i en rådgiver for at høre mere.

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

Hvis du allerede er kunde hos Formuepleje og har  
investeret i en af vores investeringsløsninger, vil denne 
artikel næppe være relevant for dig. Du er selvfølgelig 
velkommen til at læse med, men da det er en introduk-
tion til, hvordan du kommer i gang med at investere hos 
Formuepleje, kan du roligt bladre videre i vished om, at 
du har investeret dine penge i det som, vi mener, er  
Danmarks bedste investeringsløsninger. 

Men er du ikke kunde hos Formuepleje og gerne vil 
vide, hvordan du får investeret dine penge, så kan du til 
gengæld godt sætte dig til rette og læse denne artikel til 
ende. Det er ikke svært at blive kunde hos Formuepleje.

”Punkt 1 er, at du har nogle penge at investere. Dem kan 
du enten have arvet, tjent og sparet op, fået ved at sælge 
din virksomhed eller måske været heldig at vinde. Man kan 
både bruge frie midler, pension, virksomheds og selskabs-
midler eller midler på en Aktiesparekonto til at investere. 
Dernæst kræver det et værdipapirdepot. Det skal oprettes 

i din bank, som også kan fortælle dig, om du selv kan købe 
Formueplejes investeringsløsninger eller, hvad det kræver,” 
forklarer Helle Snedker, kundedirektør i Formuepleje.
Det svinger nemlig fra pengeinstitut til pengeinstitut. 

”Nogle steder kan du selv gøre det via din netbank,  
andre steder skal du rundt om bankens investeringsbord 
for at gøre det, hvilket kan gøre det dyrere. Nogle steder 
kan du slet ikke handle Formueplejes løsninger. Alle kan 
selvfølgelig blive kunde, uanset hvilken bank de er kunde i 
– og også selvom man ikke har mulighed for at købe vores 
løsninger i sin egen netbank. Og vi er selvfølgelig behjælpe-
lige med at få dig godt i gang, så vi sikrer, at du får truffet 
de rigtige beslutninger,” siger Helle Snedker, der også un-
derstreger, at man ikke behøver være millionær for at blive 
en del af Formueplejes investeringsunivers:

”Det er en fejlopfattelse, vi af og til støder på, men vores 
mindste investorer har blot nogle få tusind kroner investe-
ret i vores løsninger, så det kommer altså ikke an på  
størrelsen af formuen.” 

Valg af risikoprofil
Kan du sætte flueben ud for, at du har penge til at inve-
stere og har anskaffet dig et værdipapirdepot, kan du  
gå videre til næste og måske mere emotionelle skridt: 
Valget af den risiko, du vil investere med:

”Når alt det praktiske med pengene og værdipapirdepot 
er på plads, kommer vi til nogle af de svære overvejelser. 
Første spørgsmål man skal stille sig selv, når man skal  
investere sine penge, er ”Hvornår skal jeg bruge pengene 
igen?”. Du skal kende din investeringshorisont, da den er 
afgørende for, hvilken risiko du kan investere med. Det er 
et svar, du skal tænke nøje over og kende dig selv godt nok 
til at besvare ærligt, så bliver det langt nemmere at følge 
den plan, du lægger,” forklarer Helle Snedker. 

Valg af risikoprofil kan sagtens ske med hjælp fra din 
rådgiver, men til syvende og sidst er det dig selv, der ved, 
hvordan du reagerer, hvis den million kroner, du har inve-
steret, falder til 950.000 kr. indenfor kort tid.

”Din investeringshorisont skal du selv definere. Har du 
10 års sigte i din investering, kan du objektivt betragtet 

SÅDAN KOMMER DU  
I GANG MED AT INVESTERE 

HOS FORMUEPLEJE

Helle Snedker
Kundedirektør, partner

” DET ER EN FEJLOPFATTELSE,  
VI AF OG TIL STØDER PÅ, MEN 
VORES MINDSTE INVESTORER 
HAR BLOT NOGLE FÅ TUSIND 
KRONER INVESTERET I VORES 
LØSNINGER, SÅ DET KOMMER 
ALTSÅ IKKE AN PÅ STØRRELSEN 
AF FORMUEN” 
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INVESTERING OG RÅDGIVNING

tåle større udsving og tage en højere risiko og dermed 
sikre dig et højere afkast på sigt, end hvis du kun har to års 
investeringshorisont. Men hvis du ikke er klædt på til at 
klare de udsving, der kommer, så kan det godt være, at du 
har 20 års horisont og alligevel skal investere med lavere 
risiko, end du objektivt set kunne. Det er en subjektiv  
betragtning. Vi kan godt sige, hvad vi mener som rådgivere, 
men det er dig selv, der skal beslutte det og have det godt 
med den beslutning, så du kan sove godt om natten,” lyder 
det fra Helle Snedker.

Gør dit hjemmearbejde
En tredje vigtig ting er, at du ender med den bedste inve-
steringsløsning – der passer til netop din situation, dine 
ønsker og behov. Så derfor gælder det om at kigge sig 
godt for, når du vælger.  

”Vi gør os meget umage med at forklare, hvad vi mener 
kan være det rigtige for dig. Husk at stille spørgsmål, og stil 
dem, indtil du har forstået svaret. Ingen spørgsmål er for 
dumme, når det gælder dine egne penge. Investeringer er 
et komplekst område, og det er helt naturligt, at man ikke 
fanger det hele ved første gennemgang. Men hvis rådgive-
ren ikke har forklaret det ordentligt, er det ingen skam at 
få ham til at forklare det igen. Spørg ”Hvad nu hvis?”, ”Hvad 
koster det?”, ”Kan jeg hæve pengene, når jeg vil?”, ”Hvordan 
er det gået historisk med afkastene?” og ikke mindst 
”Hvem har skabt de flotte afkast?”. Hvis personerne bag de 
flotte afkast har skiftet arbejde, er historikken måske ikke 
så vigtig at kigge på,” nævner Helle Snedker.

Nu skal der investeres
Med penge, værdipapirdepot, valg af risikoprofil og inve-
steringshorisont samt gennemgang og valg af investe-
ringsløsninger på plads er der blevet tid til at sætte sig 

foran computeren. Vi antager, at din bank er af dem, der 
gør det muligt for dig at investere selv derhjemme, og at 
du f.eks. har valgt et miks af middel og høj risiko, det vil 
sige Safe og Penta, som er Formueplejes mest populære 
investeringsløsninger. 

”Så går du ind på din netbank, angiver fondskoderne på 
Safe (DK0060498186) og Penta (DK0060498343), inden 
du vælger hvilken kurs, du vil investere til. Her kan du  
enten vælge strakskurs eller limitkurs, der sætter en øvre 
grænse for, hvor meget du vil betale for værdipapirerne.  
Så trykker og godkender du med NemID og to dage efter 
købet bliver pengene trukket fra din konto, og værdipapi-
rerne står på dit depot,” siger Helle Snedker.

Alternativt gør du brug af mulighederne hos Formue-
pleje, som du finder på https://formuepleje.dk/koebsalg/ 
Her kan du afgive købs og salgsordrer, der afvikles til  
et gebyr på 250 kr. uanset ordrestørrelse. Rent praktisk  
afvikles ordren af et pengeinstitut, som Formuepleje har 
en aftale med, og værdipapirerne leveres til det værdi
papir depot i det pengeinstitut, som du angiver, når du  
udfylder felterne.

Hvad så nu?
Kan du så lægge armene over kors, sætte dig tilbage i  
sædet og nyde afkastet af din investering, når du har fore-
taget din investering? I princippet ja, men sådan fungerer 
virkeligheden som bekendt ikke. Har man investeret sine 
penge, vil de fleste typisk gerne følge med i udviklingen, og 
det kræver lidt standhaftighed at have den nødvendige is i 
maven. Særligt når markederne er oprørske.

”Når du har investeret, er det vigtigt, at du følger din 
plan og lader den arbejde, som du på forhånd besluttede. 
Har du lagt en 10årig plan, nytter det ikke at ville sælge  
efter tre måneder, fordi der har været et stort udsving. Så 
har man i hvert fald valgt den forkerte risiko og bør måske 
justere på den i stedet. Men hvis man svarede sig selv  
ærligt i starten, da man lagde sin plan, skulle man helst 
ikke ende i den situation,” forklarer Helle Snedker og frem-
hæver, at man kan hjælpe sig selv lidt på vej ved ikke at 
tjekke udviklingen på sine investeringer konstant:

”Det kræver, at du ikke hele tiden sidder og følger med i 
din investering. Kig på det en gang om måneden eller hvert 
kvartal, hvis du har lagt en langsigtet plan. I Formuepleje 
holder vi hver dag øje med udviklingen, og hvis noget giver 
anledning til at reagere, holder vi naturligvis vores inve
storer orienteret.” 

Og det var det: en hurtig og forhåbentlig forståelig  
gennemgang af, hvordan du bliver en del af Formueplejes 
investeringsunivers og får glæde af nogle af markedets 
mest konkurrencedygtige afkast. Er der yderligere spørgs-
mål, sidder Formueplejes rådgiverteam altid parat til at  
besvare investeringsrelaterede spørgsmål. 

NÅR DU HAR INVESTERET,  
ER DET VIGTIGT, AT DU FØLGER 
DIN PLAN OG LADER DEN  
ARBEJDE, SOM DU PÅ FORHÅND 
BESLUTTEDE. HAR DU LAGT EN 
10-ÅRIG PLAN, NYTTER DET  
IKKE AT VILLE SÆLGE EFTER TRE 
MÅNEDER, FORDI DER HAR  
VÆRET ET STORT UDSVING 
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SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT INVESTERE HOS FORMUEPLEJE

BELØB TIL INVESTERING
Man kan både bruge frie midler, pension, virksomheds- og selskabs-
midler eller midler på en Aktiesparekonto til at investere.

VÆRDIPAPIRDEPOT
Det skal oprettes i din bank, som også kan fortælle dig,  
om du selv kan købe Formueplejes investeringsløsninger  
via netbank .

RISIKOPROFIL
Spørgsmål man skal stille sig selv, når man skal 
investere sine penge, er ”Hvornår skal jeg bruge 
pengene igen?”. Du skal kende din investerings-
horisont, da den er afgørende for, hvilken risiko 
du kan investere med.

NETBANK
I din netbank vælger du strakskurs eller limitkurs, der sætter en øvre 
grænse for, hvor meget du vil betale for værdipapir erne. Så trykker  
og godkender du med Nem-ID og to dage efter købet bliver pengene 
trukket fra din konto, og værdipapirerne står på dit depot.

FØLG DIN PLAN
Når du har investeret, er det vigtigt, at du følger din plan og lader den arbejde, som 
du på forhånd besluttede. Har du lagt en 10-årig plan, nytter det ikke at ville sælge  
efter tre måneder, fordi der har været et stort udsving. Så har man i hvert fald valgt 
den forkerte risiko og bør måske justere på den i stedet. 

VALG AF INVESTERINGSLØSNING
Undersøg tingene, så du sikrer, at du ender med den 
bedste investeringsløsning i forhold til din situation 
samt ønsker og behov.
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INVESTERING

Formuepleje har fået to nye investeringsløsninger på hylden: Det drejer sig om Formuepleje 
Better World Global Opportunities og Formuepleje Globale Aktier – Akkumulerende. Begge fonde 
bliver børsnoteret i midten af oktober. ”Vi skal hele tiden være på forkant med kundernes behov. 
Det er vi med lanceringen af disse to fonde, som hver især imødekommer noget, som kunderne 
efterspørger,” forklarer Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

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

FORMUEPLEJE HAR LANCERET  
TO NYE FONDE

Antallet af Formueplejebaserede investeringsløsninger 
er steget fra 20 til 22, efter at Formuepleje Better World 
Global Opportunities og Formuepleje Globale Aktier – 
Akkumulerende er kommet til verden. Begge fonde bliver 
børsnoteret i midten af oktober.

De to fonde opfylder hver sit formål, men imødekom-
mer begge en efterspørgsel i markedet, oplyser direktør 
og partner Søren Astrup:

”For os gælder det om at have de rigtige investerings-
løsninger at tilbyde til vores kunder og ved at udvide  

paletten på denne måde kan vi målrette og imødekomme 
endnu flere kunders behov og ønsker.”

Hvad angår fonden Formuepleje Better World Global 
Opportunities er den en ny globalt aktieportefølje, som 
Formuepleje tilbyder i samarbejde med den britiske  
kapitalforvalter Impax. 

Impax er en af verdens førende rådgivere inden for 
bæredygtige investeringer og har siden 1999 speciali
seret sig i at udvikle investeringsløsninger og processer 
med fokus på bæredygtighed, grøn omstilling og impact
investeringer. 

For cirka et år lancerede Formuepleje den første inve-
steringsløsning i samarbejdet med Impax, da Formue-
pleje Better World Environmental Leaders blev lanceret. 
Den har et mere snævert defineret fokus på virksom
heder inden for enten ny energi, vand, bæredygtige  
føde varer eller affaldshåndtering og genbrug.

”Better World Global Opportunities er en bredere  
baseret portefølje. I praksis kan forskellen på de to  
strategier overordnet forklares med, at Environmental  
Leadersstrategien leverer en portefølje med en høj og  
målbar bæredygtighedsandel inden for de nævnte områder, 
mens Global Opportunitesporteføljen leverer væsentligt 
bredere på FN’s verdensmål uden at være bundet til  
enkelte sek torer, men fortsat bidrager til transi tionen til en 
mere bæredygtig økonomi,” siger Søren Astrup. 

” DE TO FONDE OPFYLDER  
HVER SIT FORMÅL, MEN  
IMØDEKOMMER BEGGE  
EN EFTERSPØRGSEL I  
MARKEDET ” 

Søren S. Astrup
Direktør, Formueplejeforeningerne
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I samme ombæring som lanceringen af Better World  
Global Opportunies, har den oprindelige Better World 
skiftet navn til Formuepleje Better World Environ  
mental Leaders. Begge fonde i Better Worlduniverset har 
således navn efter den Impaxstrategi, der ligger til grund 
for den pågældende fond. Impax’ investeringsfilosofi er 
baseret på en stærk overbevisning om, at befolknings
dynamik, ressourceknaphed, utilstrækkelig infrastruktur 
og miljømæssige begrænsninger vil påvirke de globale  
markeder markant, hvilket skaber både risici og investe-
ringsmuligheder. 

”Målet er på længere sigt at opnå afkast bedre end  
aktiemarkedet ved at investere bæredygtigt og globalt i 
højkvalitetsvirksomheder. Og vi kan konstatere, at klima-
dagsordenen er kommet for at blive og er en global 
megatrend, som alle investorer er nødt til at forholde sig 
til. Og efter vores opfattelse findes der ikke nogen bedre 
samarbejdspartner på dette felt end netop Impax. Det  
er derfor, vi har valgt dem – først på det institutionelle 
område og senest med vores to Better Worldfonde,”  
siger Søren Astrup.

Formuepleje Globale Aktier får en søster  
Den anden nye fond, der bliver børsnoteret i oktober,  
er Formuepleje Globale Aktier – Akkumulerende. Som 
navnet antyder har Formuepleje allerede en fond ved 
navn Globale Aktier, men den er ikke akkumulerende og 
er en helt almindelig investeringsforening, som skatte-
mæssigt er at sidestille med at købe en aktie, dvs. beskat-
tes som aktieindkomst.

Formuepleje Globale Aktier – Akkumulerende er altså 
en søsterfond til Formuepleje Globale Aktier blot med 
den forskel, at den er akkumulerende og ikke betaler  
udbytter. Derudover lagerbeskattes den også, så man 
hvert år betaler skat af det urealiserede afkast. Begge 
fonde er beregnet til de kunder, der ønsker at være inve-
steret i en global aktieportefølje, men med forskellige  
 ønsker til eksempelvis udbyttebetaling.

”Mange af vores kunder vil ikke have udbytte hele  
tiden, men foretrækker, at vi investerer pengene for dem. 
Derfor ønsker de at beholde dem i det lukkede system og 
løbende få et afkast og se investeringen stige i værdi i 
stedet for,” forklarer Søren Astrup. 



FORMUEPLEJES KONCEPT

Formueplejes investeringsløsninger er ikke som alle andres. Lige fra begyndelsen i 1986 har  
vi gjort en dyd ud af at investere ud fra den optimale porteføljeteori. I denne artikel kan du blive 
klogere på, hvordan vi arbejder med den model i praksis.

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

FORMUEPLEJES KONCEPT – KORT FORTALT 
Investering med lavere risiko 
og højere bundlinje

Formueplejes investeringskoncept bygger på teorien om 
optimale porteføljer, som siger, at den optimale portefølje 
(det vil sige den sammensætning af aktier og obligationer, 
der giver dig det bedst mulige afkast til den lavest mulige 
risiko) består af 6575 procent obligationer og 2535  
procent aktier. I Formuepleje kalder vi den portefølje for 
Optimum. Med så stor en andel af obligationer er risikoen 
i Optimum meget lav, og da afkast og risiko følges ad, er 
det forventede afkast også meget stabilt og forudsigeligt. 

Det er dog langt fra alle investorer, der ønsker meget 
lav risiko og dermed lavt og mere forudsigeligt forventet 
afkast. Hvis du som investor taler med en investerings
rådgiver, som ikke kommer fra Formuepleje, og du efter-
spørger investeringer med middel eller høj risiko, vil den 
traditionelle anbefaling ofte være at øge andelen af aktier. 

Problemet med den anbefaling er bare, at selvom en  
portefølje med overvægt af aktier giver dig en højere  
risiko, giver den også et dårligere forhold mellem afkast 
og risiko. Det vil sige, at du ikke længere får glæde af det  
optimale forhold mellem aktivklasserne.

I Formuepleje har vi en anden tilgang. I vores investe-
ringsløsninger bevarer vi det optimale forhold mellem 
aktivklasserne og bruger i stedet gearing som en løfte-
stang til at øge risikoen i vores blandede porteføljer. Vi 
ændrer med andre ord ikke på fordelingen af aktivklas-
serne, men køber derimod mere af den optimale porte-
følje, fordi det giver et bedre risikojusteret afkast. Som 
grafikken viser, er forholdet mellem aktivklasserne det 
samme i hver af de fem blandede fonde. Forskellen er  
risikoen i de enkelte investeringsløsninger, som opnås 

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

KUNDENS ALTERNATIV FORMUEPLEJES KAPITALFORENINGER

OPTIMUMLav risiko Lav risiko

PARETOLav til middel risiko +

+

+

+

SAFEMiddel risiko

EPIKURMiddel til høj risiko

PENTAHøj risiko

Obligationer Aktier
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ved forskellig grad af gearing. Pareto er gearet én gang  
og har dermed et risikoniveau, der svarer til under mid-
del. Penta er gearet fire gange og har dermed en risiko, 
der svarer til en investering i et globalt aktieindeks  
(100 procent aktier).

Formueplejes ældste investeringsløsning hedder  
Formuepleje Safe. Her er risikoen middel, og som figuren 
viser, geares en investering i denne fond to gange. Det  
vil sige, at når du som kunde kommer med 100 kroner, du 
gerne vil have forvaltet, så låner Safe 200 kroner og inve-
sterer dem sammen med dig. Det betyder, at du får afkastet 
af en investering på 300 kroner, selvom du reelt kun har 
indskudt 100 kroner. Samme princip gælder for de øvrige 
fonde, men som figuren også viser, geares der aldrig mere 
end fire gange, som det er tilfældet i Penta, hvor risikoen  

er høj og kan måle sig med en investering i globale aktier.
Det er dog vigtigt at understrege, at det er fonden (i dette 
tilfælde Safe), som optager lånet. Det betyder, at al gea-
ringen sker inde i fonden, og derfor er det heller ikke dig, 
der hæfter for lånet. Du kan med andre ord aldrig tabe 
mere end det beløb, du selv har investeret  præcis som 
ved investeringer i en helt almindelig investeringsfor-
ening. Netop fordi Formuepleje kun gearer med lav risiko 
og stiller danske realkreditobligationer til sikkerhed, har 
det gennem en årrække desuden været muligt at låne 
store milliardbeløb til negative renter.

Har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløs
ninger eller vores måde at investere på, er du velkom-
men til at kontakte en rådgiver på 87 46 49 00 eller 
info@formuepleje.dk. 

Formuepleje Optimum

Lav risikoindeks

 Formuepleje Pareto

Under middel risikoindeks

Formuepleje Safe

Middel risikoindeks

Formuepleje Epikur

Over middel risikoindeks

 Formuepleje Penta

Høj risikoindeks

23,17%

24,72%

40,68%

31,72%

56,59%

36,74%

79,36%

46,05%

95,39%

60,68%

AFKASTUDVIKLING OVER 5 ÅR

Afkast er beregnet på basis af Indre Værdi. Bemærk at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Afkastet for Formueplejes fonde er opgjort efter 
alle omkostninger. Investor opfordres til at læse dokumenter, herunder prospekt/investoroplysninger for den relevante afdeling, samt kontakte egen investerings-
rådgiver inden handel med værdipapirer. Du kan finde mere information om køb og salg på  formuepleje.dk/koeb-salg/.
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AKTIEPORTRÆT 
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USA og Danmark har mange ligheder og endnu flere for-
skelle. En konkret forskel er, at det amerikanske sund-
hedsforsikringsselskab Anthem, der oppebærer en mar-
kedsværdi på over 70 milliarder dollar og i år for første 
gang forventes at omsætte for mere end 100 milliarder 
dollar, næppe kunne tjene penge i Danmark på grund af, 
at opbygningen af de to landes sundhedssystemer er vidt 
forskellige.

”Det er en ukendt forretningsmodel i Danmark, fordi 
amerikanernes sundhedssystem er så forskelligt fra  
vores. Hvor vi i Danmark altid er dækket via staten uden 
dog at være dækket fuldstændigt, er amerikanerne  
næsten altid dækket via en privat sundhedsforsikring  
a la det, som Anthem tilbyder,” forklarer Klaus Ingemann, 
investeringsdirektør i AllianceBernstein, der står for at 
udvælge aktierne i Formueplejes globale aktieportefølje.

Anthem gør som Warren Buffett
Derudover er Anthem også lidt i samme boldgade som 
verdens måske førende investor, Warren Buffetts Ber-
kshire Hathaway, der gør, at de ikke bare tjener penge  
på deres kerneydelser, men også på at investere de 
penge, som kunderne indbetaler.

”Berkshire begyndte også som forsikring, og hver 
gang de havde 100 kroner i indtægter og 85 kroner i  
tilbagebetaling, tjente de 15 kroner, men de 100 kroner 
havde de i en måned og kunne investere dem og på den 
måde øge indtjeningen. Det gjorde Berkshire Hathaway 
rigtig store, og Anthem bruger samme model. De tjener 
penge på de penge, de får ind upfront, fordi de i modsæt-
ning til et livsforsikringsselskab er at sammenligne med 
et skadesforsikringsselskab og dermed kun skal dække 
omkostningerne ved skader,” forklarer Klaus Ingemann.

USA har et af verdens dyreste sundhedssystemer målt pr. indbygger, og  
det nyder sundhedsforsikringsvirksomheden Anthem godt af. Anthem  
er markedsleder i 14 amerikanske stater og dækker 40 millioner kunder 
over hele landet. Og så opererer selskabet lidt på samme måde som  
Warren Buffetts Berkshire Hathaway.

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

Klaus Ingemann
Investeringsdirektør

AllianceBernstein

SUNDHEDSFORSIKRING  
THE AMERICAN WAY 
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Anthem er markedsleder i 14 amerikanske stater og  
dermed en af de absolut største aktører på markedet for 
sundhedsforsikring i USA.

”Kundegruppen består af 2/3 private, der typisk får 
deres sundhedsforsikring betalt via deres arbejdsgiver. 
Dem i fast arbejde har næsten altid en arbejdsgiverbetalt 
sundhedsforsikring tilknyttet. Den sidste tredjedel er 
statslige betalinger og er enten pensionister, der får  
medicare og er en meget stor udgiftspost i det amerikan-
ske budget, eller fattige, der får medicaid, der er en lidt 
dår ligere variant af medicare. 

”Som de siger derovre ”they care for the elderly and 
aid the poor”, men alt i alt er det en langsigtet forret-
ningsmodel uden risiko for alt for store udsving,” nævner 
Klaus Ingemann.

USA’s sundhedssystem er dyrt
Helt risikofrit er det dog ikke. Den amerikanske stat får i 
stigende grad øjnene op for, at udgifterne til sundheds
systemet er voldsomme også i forhold til andre lande.

”De er ikke gode til at styre patienternes vej igennem 
systemet optimalt, og USA’s sundhedssystem er langt  
dyrere pr. indbygger end resten af verden. Dødeligheden 
er ikke bedre, så de får altså ikke særligt meget for pen-
gene. En af årsagerne er, at læger og hospitaler gør alt, 
hvad der står i deres magt for ikke at overse fejl i  
behandlingerne af patienter for at undgå store sagsan-
læg, hvor vi i Europa er langt mere effektive. I USA kan de 
sagtens finde på at tage blodprøver, hvis man har bræk-
ket tåen bare for at være sikker. Det fordyrer jo tingene,” 
konstaterer Klaus Ingemann, der også nævner, at  
lægerne i USA har incitament til altid at vælge de dyreste 
medicinske produkter, fordi de bliver aflønnet med at få 
dækket omkostningerne og så en profitmargin oveni.

En defensiv aktie med cykliske pletter
Når alt kommer til alt, er den største risiko for en virk-
somhed som Anthem i virkeligheden, at de amerikanske 
beslutningstagere lader sig inspirere af sundhedssyste-
merne i Europa.

”Frygten for en stor amerikansk sundhedsreform og 
overgangen til et single payersystem mere i retning af 
det, vi kender i Danmark og Europa finansieret af skatter 
og drevet af staten, gør aktien billig. Men vi anser det  
for helt usandsynligt, at det sker. Alt andet end Bernie 
Sanders vil være godt for Anthemaktien, og selv hvis han 
blev valgt til næste år, ville der stadig være lang vej til, at 
der ville blive ændret på det amerikanske sundheds
system. Alle forsøg hidtil er jo slået fejl, skal man huske, 
så det har lange udsigter,” siger Klaus Ingemann, der  
mener, at mere sandsynlige ændringer, der kan komme 
igennem i USA, er at man enten vedtager en ”tort  

reform”, hvor man finder en måde at minimere risikoen 
for sagsanlæg eller vælger en anden aflønningsmodel for  
lægerne. Alternativt har Trump foreslået at lave bedre 
gennemskuelighed på medicinpriser og sammenligne de 
amerikanske priser på medicin med europæiske.

Anthem tilhører alt andet lige den defensive del af  
aktieflokken i AllianceBernsteins portefølje, men helt fri 
fra konjunkturernes hærgen er den ikke, da størstedelen 
af kundegruppen jo er ansatte i private virksomheder,  
og i en situation, hvor virksomhederne fyrer folk, vil det 
ramme indtjeningen hos Anthem. Men lige nu hvor  
arbejdsløsheden er rekordlav i USA, er det kronede dage 
for Anthem.

”Det er en af de mere defensive aktier i vores porte-
følje, men den er dog lidt cyklisk. Stiger arbejdsløsheden 
i USA, vil Anthem miste nogle kunder, fordi 2/3 af kun-
derne er i et privat ansættelsesforhold, og mister de job-
bet, er de kun dækket et halvt til et helt år efterfølgende,” 
slutter Klaus Ingemann. 

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

FAKTA OM ANTHEM
• Hovedsæde: Indianapolis
•  Grundlagt: 2004 i sin nuværende form efter  

fusion med WellPoint Health Networks – det 
oprindelige Anthem daterer tilbage til 1946

•  Antal ansatte ultimo 2018: 63900
•  Adm. direktør Gail Koziara Boudreaux
•  Markedsværdi målt pr. 19. august 2019:  

70,5 milliarder dollar
•  Største aktieposter pr. 19. august 2019:  

Blackrock (8,88%) / Vanguard Group (7,61%) 
/ T Rowe Price (6,63%)

• Omsætning 2018: 91,3 milliarder dollar
• Nettoresultat 2018: 3,75 milliarder dollar 



AFKAST

 

Juli var en rolig sommermåned med gode stabile afkast og sluttede med en rentesænkning i USA.  
Til gengæld startede august med lyn og torden, da Donald Trump satte fornyet blus under  
handelskrigen. Det skabte omgående markedsuro, som blev forværret den 12. august, da den lange 
amerikanske rente faldt under den korte. September bød til gengæld på ny opblomstring – og 
lempeligere pengepolitik i Europa. Formueplejes investeringsløsninger har målt fra årets start 
distanceret både marked og konkurrenter. Alle tal og afkast er opdateret 18. september. Den sidste 
del af 3. kvartal (fra 19. september og måneden ud) er derfor ikke med.

TREDJE KVARTAL BØD PÅ  
BÅDE OP- OG NEDTURE 

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

•  Hvor 1. kvartal utvetydigt var godt investeringsmæssigt 
set og 2. kvartal mere broget, blev 3. kvartal lidt af 
blanding af de to foregående kvartaler med både gode 
og udfordrende perioder rent afkastmæssigt. 

•  Juli var en rigtig god måned med fine afkast og få  
udsving. Sommermåneden blev ovenikøbet rundet  
af med en rentesænkning fra den amerikanske central-
banks side. 

•  Markedet nåede dog knap at glæde sig over rentesænk-
ningen, før Donald Trump satte anderledes fut i august. 
Dagen efter rentesænkningen, som efter Trumps  
mening skulle have været endnu større, skubbede han 
ny gang i handelskrigen med Kina, da han varslede nye 
toldsatser på import fra Kina. Det gav straks dønninger 
i de finansielle markeder med kursfald til følge. 

•  Den usikkerhed tog yderligere fart, da den amerikanske 
rentekurv inverterede den 12. juni, så den 10årige 
rente faldt under den toårige. Det har førhen været et 
tidligt varsel om en snarlig recession, og det fik et i  
forvejen nervøst finansielt marked til at skrue op for 
usikkerheden. Alt i alt blev den gode juli altså afløst en 
august, der bød på generelle kursfald.

•  September vendte dog atter lidt rundt på tingene  
og bød på mere optimisme og stigende aktiekurser i  
forhold til august, da der atter faldt mere ro om 
handels krigen, og pengepolitikken blev lempet på 
begge sider af Atlanten. 

•  Den 12. september var det Den Europæiske Central-
banks tur til at lempe på pengepolitikken igen: Renten 
blev sænket fra minus 0,4 til minus 0,5, og ECB præsen-
terede planer om at genoplive det QEprogram (et pro-
gram, hvor centralbanken opkøber obligationer for at 
stimulere økonomien, red.)., der ellers udløb ved års-
skiftet. Samtidig gentog ECB sine forsikringer om, at 
perioden med lave renter bliver langvarig og først  
hæves igen, når inflationen nærmer sig 2 procent. I USA 
sænkede Fed renten med 0,25 procentpoint den 18. 
september. 

•  Formueplejes investeringsløsninger klarer sig fortsat 
godt i sammenligning med markedet generelt. I Safe, 
Formueplejes middelrisikoløsning, er der årtildato  
leveret et afkast på 17,93 procent – det er 4,81 procent-
point bedre end et sammenligneligt middelrisikoindeks  
(13,12 procent).
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•  I Formuepleje Penta, der har risikoprofil høj og svarer 
til en investering i en global aktieportefølje, har afkas
tet været 25,83 procent i 2019. Til sammenligning har 
verdensaktieindekset MSCI AC givet et afkast på 21,36 
procent. Penta ligger altså knap 4,5 procentpoint bedre 
end verdensaktieindekset.

•  Også Formuepleje aktieportefølje klarer sig godt i for-
hold til MSCI. LimiTTellus ligger med et afkast på 25,06 
procent også solidt foran verdensaktieindekset, mens 
Better World med et afkast på 22,87 procent ligger et 
lille procentpoint bedre end MSCI. Formuepleje Globale 
Aktier ligger med 20,99 procent dog knap 0,4 procent-
point efter MSCI.

•  I Formuepleje Fokus, der er en moderat gearet porte-
følje af realkreditobligationer, er der siden årsskiftet  
leveret et afkast på 1,46 procent i et ganske udford
rende marked, mens afkastet i Formuepleje Obliga
tioner har været 2,92 procent.

•  Inden for virksomhedsobligationer ligger Formuepleje 
Global High Yield med et afkast på 9,02 procent – 0,19 
procent efter sit sammenlignelige indeks, mens EM 

Virksomhedsobligationer med et afkast på 7,3 procent 
ligger godt 0,8 procentpoint efter sit sammenlignings
indeks, der er steget 8,12 procent i 2019.

•  I maj og henover sommeren har Investeringskomiteen 
derudover forsikret en væsentlig del af aktieporteføljen 
imod store kursfald.

•  Alt i alt er 2. halvår præget af handelskrig, Brexit,  
meget debat om den igangværende vækstafmatning og 
omfanget af den, pengepolitiske lempelser – i en global 
økonomi, der fortsat fremviser solide nøgletal på en 
lang række parametre.

•  Formuepleje forventer trods de forskellige usikker-
hedsfaktorer dog fortsat, at risikoaktiver som eksem-
pelvis aktier giver et afkast, som indebærer, at aktier 
om 12 måneder er over det højeste niveau fra juli.  
Vi erkender dog også, at verdensøkonomien p.t. er 
mere skrøbelig for større chok, som kan ske på samme 
tid. Det er baggrunden for, at vi forsikret os mod store  
kursfald for en væsentlig del af aktieporteføljen.  

Alle tal i artiklen er opdateret den 18. september..
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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

BASF SE er en tysk kemivirksom-
hed fra 1865 med hovedsæde i  

tyske Ludwigshafen am Rhein. BASF har afdelinger i 
mere end 80 lande og er verdens største kemikalie
producent, men har også aktiviteter inden for elektronik, 
energi, ernæring og infrastruktur. På verdensplan  
omsatte BASF for 62,7 mia. euro i 2018, med mere  
end 122.000 ansatte.

Cognizant er et multinatio-
nalt selskab med en række 
undervirksomheder overalt i 

verden. De leverer forskellige ITservices. Igennem IT 
systemer og konsulenter hjælper Cognizant andre selska-
ber med at blive mere digitale og udbygge deres digitale 
business. Cognizant omsatte i 2018 for mere end 16 milli-
arder dollar og beskæftiger mere end 280.000 mennesker.

Selskabet blev grundlagt i 1962 i 
Japan, med hovedsæde i Tokyo. 
Selskabet tilbyder en bred vifte af 

sikkerhedsudstyr lige fra sikkerhedssystemer i hjemmet 
til online sikkerhedssystemer. Deres primære aktiviteter 
ligger i Asien, men de opererer også i blandt andet Stor-
britannien og New Zealand. Selskabet beskæftiger mere 
end 60.000 ansatte rundt om i verden. I seneste regn-
skabsår havde de en omsætning på 970,6 milliarder yen.

Service Corporation International (SCI) er et 
amerikansk selskab, som leverer produkter 
og ydelser i forbindelse med begravelser.  

Selskabet har hovedsæde i Neartown, Houston i Texas og 
råder over 400 kirkegårde fordelt på 45 stater, 8 cana
diske provinser samt Puerto Rico. SCI blev dannet i 1962 
og omsatte i 2018 for næsten 3,2 milliarder dollar med 
over 23.000 ansatte.  

Julius Bär er en investeringsbank 
med hovedsæde i Zürich. Bankens 

forretningsområde består af at forvalte velhavende kun-
ders formuer. Virksomheden omsatte i 2018 for 3,37  
milliarder schweizerfranc. Julius Bär har 382 milliarder 
schweizerfranc under forvaltning. Selskabet beskæftiger 
mere end 6600 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 2018 for mere end 92 milliarder 
dollar med over 63.000 ansatte.
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DE 10 STØRSTE 
AKTIEPOSTER

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. 

Berkshire Hathaway er en ameri-
kansk virksomhed, der fungerer 
som holdingselskab for en række 

datterselskaber, særligt inden for forsikringsbranchen, 
men også med aktiviteter inden for byggeri, møbler, tøj, 
medier og transport. Hovedsædet er beliggende i Omaha, 
Nebraska. Multimilliardæren Warren Buffett er selskabets 
administrerende direktør og bestyrelsesformand. Warren 
Buffet begyndte at investere i selskabet i 1962 og fik  
efterhånden kontrol over det. Virksomheden udspringer 
af tekstilfirmaet Valley Falls Company, der blev grundlagt 
i 1839. I 2018 omsatte Berkshire Hathaway for 247,5 mil-
liarder dollar og har ca. 390.000 ansatte.

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

multinational koncern, som dækker det meste af USA, 
men også er til stede i 35 lande i verden med over 70 mil-
lioner kunder. Wells Fargo & Co tilbyder mange af de  
traditionelle bankydelser, som f.eks. privatkundebank,  
erhvervsbank og investeringsbank. I 2018 havde Wells 
Fargo & Co. 258.700 ansatte og omsatte for 86 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. 17. september 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.

ØVRIGE FORMUEPLEJEFORENINGER

Indre 
værdi 

(17.9.19)

Udbytte
regnskabsåret

2018

Emission/
indløsningssats

i %

Løbende 
omkostninger  
i % p.a.***

Investeringsunivers og strategi

Forbrugsaktier 129,83 12,80 kr. 0,16/0,14 1,79 Globale aktier inden for stabilt og cyklisk forbrug

Globale Aktier 139,44 12,60 kr. 0,19/0,16 1,63 Global aktieportefølje

LimiTTellus 183,99 Akkumulerende 0,23/0,16 0,88
Global aktieportefølje med mulighed for risikostyring
10% resultathonorar**

Merkur 120,36 Akkumulerende 0,70/0,70 1,14 Korrelerer svagt med aktier og obligationer

Better World 108,58 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 80,96 7,20 kr. 0,14/0,14 1,59 Danske aktier

EM Virksomhedsobl. 100,98 0 kr. 0,55/0,55 1,19 Virksomhedsobl. udstedt af selskaber inden for Emerging Markets

Global High Yield 93,65 1,70 kr. 0,45/0,45 1,14 Globale virksomhedsobl. med lavere gns. rating end Investment Grade

Obligationer 102,41 0,20 kr. 0,20/0,20 0,52 Danske obligationer og globale virksomhedsobligationer

Rusland 121,30 10,70 kr. 0,62/0,55 2,61 Aktier inden for SNG-området, dog primært russiske

PensionPlanner Stabil 174,42 Akkumulerende 0,35/0,35 1,66 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

PensionPlanner Moderat 190,08 Akkumulerende 0,40/0,40 1,69 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

PensionPlanner Balance 225,80 Akkumulerende 0,35/0,35 1,53 Balanceret portefølje med ligelig fordeling af obligationer og aktier

PensionPlanner Vækst 268,10 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 47 56 65 73 74 100

Markedsneutrale stategier 0 3 3 2 2 0

Virksomhedsobligationer 21 9 4 0 0 0

Globale aktier, bruttoeksponering 32 32 28 25 24 0

Markedseksponering i %

Obligationer og kontanter 49 119 203 304 387 550

Markedsneutrale stategier 0 7 9 10 12 0

Virksomhedsobligationer 23 19 13 0 0 0

Globale aktier, nettoeksponering 34 69 88 108 126 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 17. september 2019 129,02 148,09 175,47 210,69 237,29 128,1

High Water Mark 129,57 149,26 177,27 213,49 241,02 130,0



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  
obli gationer 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

HELSINGØR Torsdag den 10. oktober kl. 17.00

AARHUS Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00

HELLERUP Tirsdag den 29. oktober kl. 17.00

HORSENS Tirsdag den 12. november kl. 17.00

NIVAAGAARD Tirsdag den 12. november kl. 16.00

SILKEBORG Torsdag den 21. november kl. 17.00

HELLERUP Tirsdag den 26. november kl. 17.00

AARHUS Tirsdag den 26. november kl. 17.00

HELLERUP Onsdag den 11. december kl. 12.00

AARHUS Onsdag den 11. december kl. 12.00

MIDDELFART Onsdag den 11. december kl. 17.00
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