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Det værste er, hvis alle er eni-
ge.

Bølgerne må gerne gå lidt
højt, når Formuepleje inve-
sterer de 80 mia. kr., som
kapitalforvalteren arbejder
med på vegne af sine mere
end 11.000 kunder. Forstået
på den måde, at investerings-
husets specialister helst skal
have forskellige syn på situa-
tionen på fi��nansmarkederne.
Det tvinger dem til at argu-
mentere for deres sag. Og jo
fl��ere argumenter, der kom-
mer på bordet, jo større er
sandsynligheden for at få den
højest mulige kvalitet i de be-
slutninger, der træff��es.

Det er Niels B. Thuesens
grundsynspunkt. Han er
adm. direktør i Formuepleje
og har indvilliget i at lukke
Jyllands-Posten ind i det al-
lerhelligste hos kapitalforval-
teren: Møderne i Formueple-
jes fi��re mand store investe-
ringskomité.

Komitéen mødes fast hver
14. dag og beslutter, om der
skal ændres på sammensæt-
ningen af investeringerne.
Derudover mødes den ad
hoc, når begivenheder på fi��-
nansmarkederne kræver
hurtig handling. Men For-
muepleje er så langtfra en
daytrader, som man kan
komme. Her er langsigtet op-
sparing i fokus.

»Vi skal have fordøjet, hvad
vi var igennem i går, og truf-
fet nogle beslutninger,« ind-
leder Leif Hasager mødet,
med henvisning til at de fi��re
komitémedlemmer afholdt
et tre timer langt møde med
alle Formueplejes speciali-
ster dagen før.

Vi er på 8. sal i Bruuns Gal-
leri i Aarhus. Formueplejes
hovedkontor. I et mødelokale
med store panoramavinduer
mod bugten. Det er en diset
morgen, hvor solen er ved at

kravle op over byen. Leif Ha-
sager er som Formueplejes
investeringsdirektør for-
mand for investeringskomi-
téen. Adm. direktør Niels B.
Thuesen og direktør Søren
Astrup sidder med ved mø-
debordet. Direktør Henrik
Franck er med på et videolink
fra kontoret i Hellerup.

Fire mænd, som tilsam-
men har mere end 100 års er-
faring med de fi��nansielle
markeder. På markederne er
det også som minimum diset
og nok nærmere tåget. Øko-
nomien er langt inde i et op-
sving. Der er stadig trakasse-
rier om brexit i EU. Handels-
krigen mellem USA og Kina er
ikke løst og sætter sig tydeli-
ge spor på aktiemarkederne.

Den dårlige sigtbarhed på
fi��nansmarkederne øger risi-
koen for at træff��e forkerte be-
slutninger. Det gør det blot
endnu vigtigere at diskutere
de mulige udfaldsrum grun-
digt.

Lønpres i horisonten
På mødet dagen forinden
med specialisterne – hvor Jyl-
lands-Posten også var med –
deltog 15 ansatte i Aarhus og
Hellerup. De diskuterede den
aktuelle og langsigtede ud-
vikling inden for områder
som makroøkonomi, aktier,
obligationer, valuta og asset-
allokering.

Her er et af emnerne på
dagsordenen udsigten til et
muligt lønpres i de amerikan-
ske virksomheder. Et lønpres
vil sende omkostningerne i
vejret til skade for investorer-
ne.

Men spørgsmålet er, om
handelskrigen – som isoleret
set er skidt nyt for investorer
– lægger en dæmper på løn-
presset, fordi den får virk-
somhederne til at holde igen
med at hyre nye medarbejde-
re. Dermed kan en opblød-
ning af handelskrigen være
den trigger, der måske får
gang i ansættelserne, som
kan give lønpres og infl��ation.

En udvikling, som Formue-
pleje skal være opmærksom
på.

»Formuepleje kunne også
være fi��rst mover og hæve
lønningerne,« lyder et ind-
spark, som får latteren til at
bryde ud rundt om bordet,
hvor sagligheden og tørre tal
ellers i udpræget grad er i
centrum.

Kapitalforvalterens aktie-
specialist fortæller, at cirka
en tredjedel af de amerikan-
ske virksomheder, som indtil
nu har off��entliggjort kvartal-
stal, beskriver en udvikling
med stigende lønomkostnin-
ger og stigende råvarepriser.
Og i 9 af 11 sektorer er indtje-
ningen –marginerne – under
pres.

Men samtidig har to tredje-
dele af virksomhederne, der

har fremlagt kvartalstal, præ-
steret en bedre omsætning
end forventet, og hele 85 pct.
har overrasket positivt på
indtjeningen.

Blandede signaler
Virksomhedernes situation
er blot et eksempel på de
blandede signaler på fi��nans-
markederne. En udvikling,
der har fået Formuepleje til at
forsikre sig mod aktiekurs-
fald. Det er sket ved at købe
aktieoptioner, som Formue-
pleje tjener penge på, hvis ak-
tiemarkederne falder.

Det har isoleret set ikke
været en god investering. Si-
den det seneste møde blandt
specialisterne og i investe-
ringskomitéen for 14 dage si-
den er retorikken i handels-
krigen blødt op. Det har givet

Sådan foregår
det, når 80 mia.
kr. investeres af
Formuepleje 
Formuepleje har åbnet dørene og inviteret Jyllands-
Posten med indenfor til de normalt fortrolige møder,
hvor det besluttes, hvordan milliardformuen investeres.
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INVESTERINGS-
KOMITÉEN

LEIF HASAGER:

Har 35 års erfaring med investe-
ring og kapitalforvaltning.

Blev i 2013 investeringsdirektør
i Formuepleje og er formand for
investeringskomitéen.

NIELS B. THUESEN:

Har 32 års erfaring med investe-
ring og kapitalforvaltning.

Blev i 2012 adm. direktør i For-
muepleje.

SØREN ASTRUP:

Har 25 års erfaring med investe-
ring og kapitalforvaltning.

Har siden 2002 været ansat i
Formuepleje, hvor han er direk-
tør.

HENRIK FRANCK:

Har 30 års erfaring med investe-
ring og kapitalforvaltning.

Blev i 2013 ansat som direktør i
Formuepleje.

KOM MED BAG FACADEN: 

Der kan være 
situationer, hvor man 
ikke kan regne den
hjem. F.eks. med politik,
hvor vi er nødt til at 
tage højde for 
forskellige udfaldsrum.
NIELS B. THUESEN, 
ADM. DIREKTØR I FORMUEPLEJE



en fornyet appetit på risiko,
som har sendt aktiemarke-
derne 4 pct. op. Det betyder,
at værdien af forsikringen er
faldet.

Men forsikringen har sam-
tidig betydet, at Formuepleje
har haft en større aktieandel i
sine investeringsselskaber –
fordi forsikringen har reduce-
ret den samlede risiko.

I det største investerings-
selskab, Safe, har forsikrings-
dækningen kostet ca. 0,5 pro-
centpoint af årets afkast,
mens den højere aktieandel
har givet et ekstraafkast i cir-
ka samme størrelsesorden.

Den slags input fra specia-
listerne bruger investerings-
komitéen på sit møde, hvor
forsikringsdækningen er et af
de centrale diskussionsem-
ner.

Der er fl��ere mulige strategi-
er: Formuepleje kan sælge
forsikringen og nedbringe ak-
tierisikoen. Den kan beholde
den, indtil den løber ud om et
par måneder. Eller forlænge
den.

Diskuteres fl��ittigt
Der diskuteres fl��ittigt blandt
de fi��re komitémedlemmer,
og det står hurtigt klart, at ri-
sikoen på markederne har en
karakter, så alle ønsker en
forsikring. Men der er for-
skellige syn på, hvordan den
fremover skal skrues sam-
men. Giver det mest mening
at forlænge den nuværende,
så den løber yderligere et
halvt år? Eller er det bedre at
sælge den og købe en ny om
nogle måneder, som kan lø-
be, indtil præsidentvalget i

USA er overstået den 3. no-
vember næste år? At købe en
ny allerede nu og beholde
den til efter valget er for dyrt
til, at det giver mening.

Inden komitémedlemmer-
ne kan træff��e en beslutning,
skal de først blive enige om,
hvad der er i vente på de fi��-
nansielle markeder.

Alle er enige om, at op-
svinget vil fortsætte ind i
2020 i USA netop på grund af
præsidentvalget. Donald
Trump vil genvælges, og for-
ventningen rundt om bordet
er, at der kommer en ekspan-
siv fi��nanspolitik til glæde for
de mange vælgeres penge-
punge.

Forventningen er også, at
der kommer delaftaler med
Kina om handelskrigen. Det
har Trump brug for. I fi��re af

de svingstater, som var afgø-
rende for, at han vandt det se-
neste præsidentvalg, stiger
arbejdsløsheden nu som føl-
ge af handelskrigen. Det skal
han have løst, hvis han vil gø-
re sig håb om at genvælges, er
vurderingen. Kina har også
en interesse i at få blødt op for
konfl��ikten.

Hovedscenariet er ifølge
Formueplejes investerings-
komité, at der er udsigt til et
rigtigt fornuftigt aktieafkast i
niveauet 10 pct. de kommen-
de måneder.

Komitéen ender med at
konkludere, at den eksiste-
rende forsikring foreløbigt bi-
beholdes, men ikke forlæn-
ges. På et senere tidspunkt
skal der formentlig købes en
ny, så investorernes risiko bli-
ver dækket af efter præsi-

dentvalget. Det punkt kom-
mer på dagsordenen igen på
næste møde om 14 dage.

De positive udsigter bety-
der også, at der ikke ændres
på den forholdsvis høje aktie-
eksponering. Til gengæld er
de fi��re medlemmer af komi-
téen bekymrede for udsigter-
ne på markedet for high yi-
eld-obligationer. De beslutter
at nedbringe eksponeringen
med 10 pct. og i stedet øge
eksponeringen af emerging
markets-obligationer tilsva-
rende.

Beskedne justeringer
Alt i alt er det beskedne æn-
dringer, som bliver vedtaget
på komitémødet. Men ikke at
ændre noget er også en be-
slutning, påpeger direktør
Søren Astrup.

»Det svarer til, at hvis vi
skulle etablere porteføljen
helt forfra, så ville vi sam-
mensætte den på præcis
samme måde, som den er
nu,« pointerer han.

Kl. 9.20 slutter mødet.
Niels B. Thuesen er godt til-
freds med udbyttet. Ifølge
ham er det enestående, at en
kapitalforvalter har en grup-
pe mennesker med så stor er-
faring, som løbende diskute-
rer med hinanden, hvordan
investeringerne skal sam-
mensættes og ændres.

Alle diskussioner tager ud-
gangspunkt i hårde facts og
cash fl��ow-modeller. Der er
som udgangspunkt ikke
plads til følelser.

»Men der kan være situati-
oner, hvor man ikke kan reg-
ne den hjem. F.eks. med poli-
tik, hvor vi er nødt til at tage
højde for forskellige udfald-
srum. I mange år havde poli-
tik ingen betydning for fi��-
nansmarkederne, men det
har det nu,« siger Niels B.
Thuesen.

Og så længe Donald Trump
sidder med taktstokken i
USA, er der ingen forventning
om, at den politiske tåge bli-
ver afl��øst af klar solskin.

Adm. direktør Niels B. Thuesen
(tv.), direktør Søren Astrup, di-
rektør Henrik Franck og investe-
ringsdirektør Leif Hasager udgør
kapitalforvalteren Formueplejes
investeringskomité. Foto: Stine
Rasmussen
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OM FORMUEPLEJE

Kunderne har investeret 35 mia.
kr. hos Formuepleje. De supple-
res med lånte penge – kaldes
gearing – så der i alt investeres
80 mia. kr. på de fi��nansielle
markeder.

Med ca. 11.000 investorer kal-
der Formuepleje sig for Dan-
marks største bankuafhængige
kapitalforvalter.

Det førte investeringsselskab,
Formuepleje Safe, blev stiftet i
maj 1988. Efter omkostninger
er en investering i Safe blev 35-
doblet siden da.

Formuepleje består i dag af 14
investeringsforeninger, 7 kapi-
talforeninger og 4 alternative
investeringsfonde.


