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For et år siden var de globale aktier faldet 
med mere end 12 procent alene i 4. kvartal. 
For et år siden forventede de fleste kapitalfor-
valtere – med Formuepleje som en undtagelse 
– at vi skulle opleve en recession allerede 
sidst i 2019 eller i starten af 2020. 

Recessionen er som bekendt udeblevet, og 
forventningen hos mange økonomer er nu, at 
2021 bliver året, hvor recessionen så må kom-
me. Det er bestemt ikke vores hovedscenarie!

Recession eller ej; det vigtigste er at holde 
øje med robustheden i økonomierne og vur-
dere, om de kan absorbere det uventede, for 
der kommer løbende uventede negative chok 
til verdensøkonomien. De fleste gange bliver 
chokkene absorberet, så kun en mindre – og 
midlertidig – vækstnedgang kommer på tale 
med tilsvarende begrænsede kursreaktioner.

I 2019 og indtil november var verdensøko-
nomien ret skrøbelig over for en uventet  
negativ overraskelse. Var der i denne periode 
kommet et negativt chok, kunne det have  
givet anledning til en hård økonomisk  
opbremsning og efter stigningerne i første 
halvår store kursfald på aktier.

I Formueplejes balancerede porteføljer, der 
anvender gearing (for eksempel Safe og Pen-
ta), sikrede vi derfor i perioden maj-juli mere 
end 30 procent af aktieporteføljen mod store 
kursfald, samtidig med at vi øgede aktieande-
len til tæt på maksimum. Herved ville Penta 
kunne forventes at klare sig betydeligt bedre 
end aktiemarkedet ved store aktiekursfald. 

Med konstruktive fremskridt i handelskon-
flikten mellem USA og Kina, hvor proklame
rede toldsatser i første omgang rulles tilbage 
(som vi forventer), med stadig lempelig pen-
gepolitik globalt og med mere afklaring om 

Brexit, er der allerede nu skabt mere robust-
hed i verdensøkonomien, så et pludseligt 
chok er lettere at absorbere.

Formuepleje har gode 2020-fornemmelser
Selvom værdiansættelsen af aktier er steget, 
ser vi ikke et faresignal ved den nuværende 
prisfastsættelse. Tværtimod ser vi en højere 
vækst i verdensøkonomien i 2020 end ved 
udgangen af 2019, og det vil understøtte et 
stigende aktiemarked. Vigtigt er også, at 2020 
er valgår i USA. Derfor må der forventes eks-
pansiv finanspolitik og fortsat lempelig pen-
gepolitik. Dertil er aktier i udgangspunktet 
ikke dyrt prisfastsat i dag målt imod det  
historiske gennemsnit, og når der korrigeres 
for forskydninger mellem brancher. 

Der kan naturligvis argumenteres for, at 
mange virksomheder har rekordhøje margi-
ner – og derfor skal aktier handle på en værdi-
fastsættelse, som er under det historiske gen-
nemsnit. Men den teknologiske udvikling gør, 
at marginerne kan blive endnu højere i frem-
tiden for virksomheder i de fleste brancher.

I det mest sandsynlige scenarie ser vi der-
for, at aktier ligger cirka 5-15 procent højere 
om 12 måneder, og at der vil være udsigt til 
mindre stigninger i den lange rente. Sker der 
uventede negative begivenheder af væsentlig 
størrelse, geopolitiske eller naturkatastrofer, 
kan der komme perioder, som kan gå hårdere 
ud over aktiemarkedet. Økonomierne er dog 
lige nu så robuste, at vi ikke forlænger vores 
forsikring mod store kursfald endnu.

Træerne vokser ikke ind i himlen, og vi er 
på ingen måde jubeloptimister. Der skal fort-
sat udvises streng disciplin på, hvornår man 
skal være overvægtet eller undervægtet i  

aktiemarkedet – og her er det i væsentlighed 
prisfastsættelsen af aktier, vi forholder os til.

Kursstigninger kan nedbringe aktieandel
Ved fortsatte kursstigninger kan det forven-
tes, at vi nedbringer aktieandelen for at  
udnytte de udsving, som vi forventer i et nor-
malt aktiemarked. Først ved større kursstig-
ninger end beskrevet, vil vi reducere væsent-
ligt til egentlig undervægt. Naturligvis kan 
der komme ny information, som ændrer  
vores syn, men det er prisfastsættelsen på 
markederne, som i sidste ende afgør det. 

Opstår der alligevel et meget negativt øko-
nomisk scenarie i 2020, er der andre stabili-
serende faktorer. Vores globale aktieporte-
følje er således mere formuebevarende end 
markedet ved kursfald. Ved at anvende gea-
ring har vi desuden langt flere obligationer, 
der også vil bidrage til formuebevarelsen med 
kursstigninger.

Vores forventninger til det nye år kan du 
læse meget mere om, når aktiechef Otto  
Friedrichsen fortæller om aktiestrategien for 
2020, mens direktør Henrik Franck og chef-
strateg Morten Obel Skriver ser nærmere på 
den makroøkonomiske udvikling. 

Dertil kan du læse investorportræt om 
Pernille Ovesen, der opdagede, at hendes pen-
sionsopsparing ikke fandtes, og aktieportræt 
om verdens mest berømte investor Warren 
Buffett og hans selskab Berkshire Hathaway. 

God læselyst og rigtig godt nytår.

Søren Astrup, Direktør, Formuepleje A/S

Vi har været vidne til et 2019 med særdeles stærke aktieafkast, og vi kan tilmed glæde os over at vores porteføljer  
har leveret de bedste afkast i markedet. Vores forventning er, at 2020 igen vil blive et fornuftigt investeringsår. 

Søren Astrup, direktør, Formueplejeforeningerne
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Denne tryksag er trykt på  
svanemærket papir.

ANSVARSFRASKRIVELSE 
Magasinet FORMUE er udarbejdet af Formuepleje A/S til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om  
eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbe
falinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formuepleje A/S kan ikke holdes ansvarlig 
for tab forårsaget af investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i Magasinet FORMUE. 

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

PERSONOPLYSNINGER
Formuepleje kan registrere personoplysninger om dig, såfremt du er investor eller potentiel investor i foreninger admini
streret af Formuepleje. Se nærmere herom i privatlivspolitikken, som er tilgængelig på formuepleje.dk.
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NYHEDER 

Den 1. januar 2020 trådte en ændret aktie-
avancebeskatningslov i kraft. Ændringen har 
kun betydning for private investorer og inde-
bærer, at Formueplejes akkumulerende 
fonde LimiTTellus, Better World samt Glo-
bale Aktier Akkumulerende fremover beskat-
tes som aktieindkomst. Som investor vil du 
dog stadig blive beskattet efter lagerprin-
cippet. Det betyder, at har du eksempelvis  
LimiTTellus i dit private depot, går du fra  
en lagerbeskatning som kapitalindkomst til  
lagerbeskatning som aktieindkomst. Både  
realiserede og urealiserede gevinster i kalen-
deråret beskattes dermed fremover som  
aktieindkomst. Realiserede og urealiserede 
tab kan modregnes i realiseret gevinst,  

udbytte på børsnoterede aktier og aktiebase-
rede investeringsbeviser. Fondene er stadig 
akkumulerende og kan derfor fortsat anven-
des til opsparing i virksomhedsordninger.

Lovændringen medfører også, at du nu kan 
købe LimiTTellus, Better World og Globale  
Aktier Akkumulerende til aktiesparekontoen. 
Derudover kan fondene Globale Aktier, For-
brugsaktier, Danske Aktier og Rusland anven-
des som hidtil. Gevinst/tab på aktiesparekon-
toen bliver opgjort en gang om året efter 
lagerprincippet; gevinst beskattes med 17 
procent, mens tab fremføres til næste år.  

Ønsker du at vide mere, er du velkommen 
til at kontakte din rådgiver eller Formueplejes 
kundesekretariatet på info@formuepleje.dk.

1  Aktiefald i oktober - mulighed  
eller trussel?  
Markederne faldt i oktober, da de 
blev negativt overrasket af ISM-rap-
porten. Dog vurderede Formueple-
jes investeringskomite, at der ikke 
var grundlag for at forvente en  
recession i USA, og at aktier ikke var 
dyrt prisfastsat, idet 2020 er valgår i 
USA, og centralbankerne er klar til 
at støtte den økonomiske vækst.  
Samtidig var forventningerne, at 
2019 fortsat kunne blive blandt  
de bedste afkastår igennem de  
seneste 10 år.

2  Nu bliver det nemmere at købe 
Formueplejes investeringsløsninger
I starten af november lancerede  
Formuepleje et samarbejde med 
blandt andet Saxo Bank, som vil øge 
tilgængeligheden på flere digitale 
platforme. Dermed imødekom For-
muepleje et stigende behov for nemt 
og effektivt at kunne handle med 
Formuepleje papirer. 
 
3  For mange træffer de forkerte  

beslutninger med deres penge
Kundedirektør Helle Snedker foku
serer i klummen fra november på, 
hvordan næsten alle har et potentiale  
for at optimere deres privatøkonomi 
ved at investere rigtigt, spare op  
rigtigt, bruge pengene i den rigtige 
rækkefølge og placere sine midler i  
de rigtige skattemiljøer. Hun kigger 
også på, hvorfor alt for få får det gjort 
optimalt.
 

MEST LÆSTE PÅ 
FORMUEPLEJE.DK 
Målt i perioden 24/11 – 12/12 2019

LimiTTellus og Better World  
bliver nu beskattet som aktieindkomst
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For at imødekomme et stigende behov for 
nemt og effektivt at kunne handle med  
Formueplejepapirer har Formuepleje i 
sam arbejde med Saxo Bank og Nordnet 
øget tilgængeligheden på flere digitale plat-
forme. Via Formueplejes hjemmeside kan 
du oprette et depot i Saxo Banks online 
handelsplatform og derigennem handle 

Formueplejes investerings løsninger. Der-
udover kan du igen finde Formueplejes 
investerings løsninger på Nordnets plat-
form. I praksis betyder det, at det vil være 
muligt at handle med Formueplejepapirer 
hos Nordnet på samme måde, som det  
tidligere har været.

Nemt at investere digitalt  
hos Formuepleje

Alle investorer har mulighed for at følge 
kvartalsorienteringen hjemmefra, fra  
ferien eller fra arbejdet, når vi den 7.  
januar sender live fra kvartals-
orientering i Hellerup. Med andre ord 
vil du som Formuepleje-investor kunne 
deltage i kvartalsorienteringen online 
eller på det tidspunkt, der passer dig. 
Tilmeld dig på info@formuepleje.dk. 
Husk at angive, at du ønsker at streame.

Aldersopsparing er en pensionsopspa-
ring, hvor der ikke er fradrag for ind-
skud og dermed heller ikke beskatning 
ved udbetaling. Har du mere end fem år 
til folkepensionsalderen, må du maksi-
malt indskyde 5.300 kroner (2020)  
årligt på aldersopsparingen. 

Har du mindre end fem år til folke-
pensionsalderen, må du indsætte 
50.200 kroner (2020) på pensionen  
årligt. Dette indskudsbeløb øges gradvist 
til 51.100 kroner i 2023. 

Opsparingen udbetales typisk på én 
gang, men kan også udbetales i mindre 
portioner, som kan udskydes i helt op til 
20 år efter pensionsalderen. Ved investe-
ring af alderspensionen er den største 
fordel, at afkast beskattes meget lempe-
ligt med kun 15,3 procent efter lager-
princippet. Derudover modregnes udbe-
taling af aldersopsparing ikke i offentlige 
ydelser. Læs mere om aldersopsparing 
her: https://formuepleje.dk/videnscen-
ter/pension/aldersopsparing/

Følg kvartalsorienteringen 
hjemmefra

Spar op til alderdommen

I 2020 vil Formuepleje også lægge vejen 
forbi Ebeltoft Glasmuseum, når vi afholder 
intromøder for nye interesserede investo-
rer. Første gang, du kan møde os her, er den 
20. februar 2020 kl. 17. Derudover vil For-
mueplejes Premium-kunder få mulighed 
for at besøge museet gratis og gøre køb i 
museumsbutikken med 10 procent rabat. 
Læs mere i Premium-universet.

Glasmuseet Ebeltoft blev oprettet i 1985 
i den mere end 700 år gamle købstad Ebel-
toft, som ligger ved Ebeltoft Vig. På museet 
kan du blandt andet besøge Glasunivers, 
som er en hel etage med oplevelser og  
viden om glas, hvor en række interaktive 
elementer giver gæsterne mulighed for selv 
at lege med.

Kom til intromøde på  
Glasmuseet i Ebeltoft
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Når vi ved redaktionens afslutning af dette magasin  
ser tilbage på året, der er gået, har 2019 rent investe-
ringsmæssigt været et særdeles attraktivt år.

 Det gælder for aktiemarkedet som helhed, men i 
særdeleshed også Formueplejes afkast, der har oplevet 
et mere end tilfredsstillende år med tocifrede afkast 
over en bred kam og i enkelte fonde tæt på 30 procent 
og i en enkelt endda over.

”Som investor i Formuepleje har man fået fuld  
valuta, hvis man har været med i 2019 og også et solidt 
merafkast i forhold til, hvad det globale aktieindeks har 
leveret. Det gælder især, at vores balancerede fonde 
som Safe og Penta har vist afkast, der ligger klart foran 
aktiemarkedet og konkurrenterne som helhed. Det er 
det, vi som aktiv kapitalforvalter siger, at vi kan, og det 
har vi også historisk vist, at vi kan, men derfor er det  
alligevel meget tilfredsstillende, når det lykkes i så mar-
kant stil, som det har været tilfældet gennem 2019. 
Man skal også lige huske, at 2019 var et år, der begyndte 
med nogen uvished på grund af den ret voldsomme  
afslutning på 2018,” siger Søren Astrup, direktør og 
partner i Formuepleje.

Merafkast på merafkast
Kigger man på de specifikke afkast i Formueplejes  
foreninger, er det især de balancerede fonde som Safe 
(middel risiko) og Penta (høj risiko der kan sammenlig-
nes med 100 procent globale aktier), der skiller sig ud.
I Safe er der leveret et merafkast på 5,4 procentpoint i 

forhold til et middelrisikoindeks. Safe har således fra 
begyndelsen af 2019 og frem til dette magasins dead-
line den 12. december skabt et afkast på 20,92 procent 
– hvor et middelrisikoindeks til sammenligning har  
leveret 15,53 procent.

I Epikur, der er Formueplejes investeringsløsning 
med en risikoprofil over middel, har afkastet i samme 
tidsrum ligeledes været tocifret: 25,03 procent – 5,3 
procentpoint bedre end de 19,75 procent, et indeks 
med samme risiko har leveret. 

Og i Penta, der har en højrisiko-mærkning og kan 
sammenlignes med at være investeret i 100 procent 
globale aktier, har afkastet været 29,94 procent i 2019 
– cirka 3,2 procentpoint mere end verdensaktieindek-
set MSCI’s 26,72 procent.

”Jeg kan også nævne, at vores globale aktieportefølje 
LimiTTellus har givet et afkast på over 30 procent. Det 
er afkast i den klart høje ende og et udtryk for, at vi  
leverer gode afkast – både absolut og relativt. Vores  
investorer kigger jo typisk på, hvad der bliver leveret i 
absolutte termer, fordi det er det, der kan aflæses og har 
direkte betydning. Men for at vi kan se, at vi leverer  
varen, er det vigtigste i virkeligheden, at vi også i et godt 
år relativt klarer os godt i forhold til markedet og kon-
kurrenterne. Kan vi både slå markedet og konkurren-
terne, skal der godt nok være gode argumenter for ikke 
at vælge os til,” siger Søren Astrup, der også fastslår, at 
de samme investeringsløsninger, som netop har vist sig 
i stand til at outperforme markedet i det opadgående 

2019 BLEV ET 
SÆRLIGT ÅR OG RIMEDE 

PÅ GODE AFKAST
Det har været et særligt år på de finansielle markeder, hvor vi blandt andet skulle til at  

vænne os til negative renter over en bred kam. Men 2019 blev også et investeringsår ud over  
de sædvanlige med særligt gode aktieafkast som resultat. 
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2019, gjorde det samme i 2018, der som bekendt endte med nega-
tive afkast. Merafkastet skabes altså i begge scenarier.

”Nu har vi den bedste dokumentation for, at vi kan præstere 
bedre end markedet, uanset om markedet bevæger sig op eller er 
kraftigt for nedadgående. Det er en meget vigtig viden for os at 
kunne dele. På den måde kan vi nemlig vise, at der er grund til at 
være tryg hos os, når markedet falder, fordi vi kan levere en høj 
grad af formuebevarelse i den situation. Og det samme gælder,  
når markedet stiger, at vi faktisk øger folks formuer mere, end de 
kunne have gjort andre steder,” siger Søren Astrup.

Fra nervøsitet til optimisme
Slutningen af 2018 blev som nævnt hård, og 4. kvartal, især jule-
måneden december, endte med bratte kursfald. Derfor var der  
nogen nervøsitet, da vi tog hul på 2019, fordi frygten for en vold-
som økonomisk afmatning havde fået fat i markedet.

Stemningen blev heldigvis hurtigt vendt, da først USA’s central-
bank og siden andre toneangivende centralbanker vendte på en 
tallerken og gik væk fra planerne om at stramme pengepolitikken 
til i stedet at lempe.

”Det er en af flere gode forklaringer på, at aktiemarkedet har 
udviklet sig positivt i årets løb,” siger Søren Astrup og fortsætter 
til en af de andre væsentlige årsager til, at aktiemarkedet udvik-
lede sig, som det gjorde. 

”De negative renter har uden tvivl også gjort sit til at trække  
aktiemarkedet i vejret, fordi negative renter gør det sværere at  
investere med positivt afkast i obligationer. Det får automatisk  
kapitalen til at kigge i aktiernes retning, og det er naturligvis en 
vigtig forklaring på, at det er gået så godt for aktieinvesteringer,  

VORES BALANCEREDE  
FONDE SOM SAFE OG  
PENTA HAR VIST AFKAST,  
DER LIGGER KLART  
FORAN AKTIEMARKEDET  
SOM HELHED

VI HAR HISTORISK VIST, 
AT VI KAN LEVERE GODE 
AFKAST, MEN DERFOR ER 
DET ALLIGEVEL MEGET 
TILFREDSSTILLENDE, 
NÅR DET LYKKES I SÅ 
MARKANT STIL, SOM DET 
HAR VÆRET TILFÆLDET 
GENNEM 2019

SØREN ASTRUP, direktør, partner 
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at der ikke har været et reelt alternativ til at være investe-
ret i aktier. At handelskrigen mellem USA og Kina især i  
anden halvdel af 2019 har fundet et mere moderat leje og 
ikke giver anledning til de samme vækstbekymringer som i 
2018 og første halvdel af 2019, er ligeledes vigtigt at 
nævne. Lagt sammen med nogle positive økonomiske nøg-
letal og forbedrede tillidsindikatorer har det givet aktierne 
medvind,” siger Søren Astrup og tilføjer:

”Det er så i ly af de positive rygstød, at vi med vores 
aktive kapitalforvaltning har formået at skabe et mer-
afkast ved at være meget disciplinerede blandt andet 
med en forsikring imod kursfald. Den tilgang kommer 
kunderne til gode. Vores egne dispositioner spiller også 
en nøglerolle i, at vi kan fremvise så gode resultater.”

Stort kundeår
På rådgivningssiden bekræfter kundedirektør og partner 
Helle Snedker, at 2019 har været endnu et særdeles  
interessant år i Formuepleje. Hun husker særligt tilbage 
på årets begyndelse, da udsigterne til et godt afkastår 
ikke nødvendigvis var entydigt gode. Det gav også visse 
ængstelige miner blandt nogle kunder, som heller ikke 
kunne undgå at bemærke den negative afslutning på 
2018 og de uvisse forventninger til 2019. 

”Vores kunder sætter pris på, at vi giver dem vores 
ærlige mening om det øjebliksbillede, der nu engang er 
gældende. Og i begyndelsen af året var det bare sådan, at 
sidste kvartal af 2018 og i særdeleshed december var en 
ret voldsom periode, hvor alle kunne se værdien af deres 
investerede midler falde. Heldigvis var vi i oppo sition til 
flertallet og så trods alt flere muligheder end udfordrin-
ger forude. Nu står vi her cirka et år senere og kan med 
rette være glade for, at vi gennem 2019 fortsatte med at 
tage den nødvendige risiko, samtidig med at vi har haft 
en forsikring i det tilfælde, at vi læste markedet forkert,” 
siger Helle Snedker og fortsætter:

”Som kundedirektør kan jeg også bedst lide, når vores 
investeringskomite og kapitalforvaltning ser lyst på  
tilværelsen, men det er også vigtigt, at vi tør fortælle 

åbent og ærligt, om de risikofaktorer, der er i økono-
mierne med potentiale til at påvirke afkastet på investe-
ringerne. Det er alt sammen med til både at fastholde  
kunder og tiltrække nye, og det må man sige, at vi er  
lykkedes fuldt ud med. Folk har virkelig fået øjnene op  
for Formuepleje og kommer til os på eget initiativ, fordi  
de har hørt godt om os.”

Afkast 2020 – hvordan ser de ud?
Hermed er vi nået frem til 64.000 kroner-spørgsmålet  
– hvordan kommer afkastene til at se ud i år? 

”Man skal nok ikke sætte næsen op efter 30 procent 
afkast igen i 2020, men mindre kan også gøre det. I  
Formuepleje er vi relativt fortrøstningsfulde om, at 2020 
faktisk ser fornuftigt ud: Det er valgår i USA, de mange 
bekymringer om snarlig recession er aftaget, handelskri-
gen har lagt sig lidt, og virksomhedernes omsætnings- og 
indtjeningsvækst ser ud til at stige igen. Brexit-spøgelset 
er heller ikke så skræmmende, som det har været. Der er 
mange ting, der har rykket sig i den rigtige retning, som 
forstærker vores tro på, at vi får et godt 2020,” siger  
Søren Astrup.

Helle Snedker får den afsluttende bemærkning og 
minder om, at investering er en langsigtet fornøjelse, 
hvor man faktisk skal gøre sig selv den tjeneste at se 
igennem både dårlige og gode markeder. Især hvis man 
har lagt en plan, der rækker mange år frem. 

”Hvis man investerer langsigtet, som vi altid prædiker i 
Formuepleje, skal man typisk måle afkastet over en fem-
årig periode for at få det mest regulære billede. Det er 
2019 sådan set et fint eksempel på. Selv om afkastet ser 
imponerende ud, får man et mere retvisende billede, hvis 
man også husker at tage 2018 med i ligningen, fordi man 
så får det bratte fald i 4. kvartal med. Min pointe er, at så 
længe man ikke skal bruge sine penge nu og her, så skal 
man oftest holde fast i sin investeringsplan både i nedad-
gående markeder som 2018 og opadgående som sidste år. 
Derfor kan man godt glæde sig over et rigtig godt år som 
2019, man skal bare ikke lade sig forblænde af det.” 

NU STÅR VI HER CIRKA ET ÅR SENERE OG KAN MED RETTE VÆRE GLADE FOR,  
AT VI GENNEM 2019 FORTSATTE MED AT TAGE DEN NØDVENDIGE RISIKO,  
SAMTIDIG MED AT VI HAR HAFT EN FORSIKRING I DET TILFÆLDE, AT VI LÆSTE 
MARKEDET FORKERT

                                                                                         HELLE SNEDKER, kundedirektør, partner
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AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, PRESSECHEF, FORMUEPLEJE // JACOB.KNUDSEN@FORMUEPLEJE.DK

4. kvartal 2018 og 4. kvartal 2019 blev stort set hinan-
dens modsætninger. Mens udgangen på 2018 bød på 
vækstbekymringer, eskalerende handelskrig og central-
banker i færd med at stramme pengepolitikken, var  
udgangen på 2019 alt det modsatte:

Recessionsspøgelset var aftagende, USA og Kina nær-
mede sig hinanden i handelsstriden og centralbankerne 
brugte 2019 på at lempe pengepolitikken, så investo-
rerne kunne sove tryggere om natten. Samtidig var der 
positive væksttegn og udsigt til positiv indtjeningsvækst 
i virksomhederne. 

Og det faktum, at verdens (endnu) væsentligste øko-
nomi USA i 2020 går til præsidentvalg, er yderligere  
med til at styrke investorernes tro på, at det nye år  
falder godt ud, fordi så mange vinde blæser i den  
rigtige retning. I det flittigt omtalte Brexitspørgsmål er 
frygten for et hårdt Brexit også skrumpet voldsomt ind.

”Det er sandsynligt, at der bliver mere ro i handels-
krigen op til valget. Donald Trump vil formentlig tænke 
mere taktisk, indtil valget er afgjort den 3. november. Det 
gør, at vi i Formuepleje vurderer, at vi har endnu et godt 
investeringsår i vente. Man skal nok ikke forvente, at 
verdensaktieindekset igen stiger med over 25 procent, 
og at vi i vores bedst præsterende fonde igen leverer 
over 30 procent i afkast, men mindre – eksempelvis  
et godt stabilt år – kan også gøre det,” siger Henrik 
Franck, direktør og partner i Formuepleje og fremhæver, 

at mange investorer er gået glip af aktieopturen, men nu 
er vendt tilbage:

”Spørgsmålet er så, om de investorers kapital er flyg-
tig, når markedet stiger igen, eller om de denne gang 
holder fast og bliver. Det er et åbent spørgsmål. Lige nu 
ser det ud til, at mange af risikofaktorerne løser sig og 
sender aktierne en tur op. Det øger omvendt risikoen for, 
at der kan komme lidt flere udsving i forhold til 2019, 
der hverken bød på mange eller store kursfald, hvis inve-
storerne ikke bider nervøsiteten i sig.” 

Afslutningen på 2019, forstået som det meste af  
4. kvartal, blev generelt præget af mere ro i geledderne  
og tegn på, at de største risikofaktorer som handels - 
krig, vækstopbremsning, hårdt Brexit og indtjenings-
presset på virksomhederne alle bevægede sig i en mere 
positiv retning.

Væksten tæt på at bunde ud og vise fornyet fremgang
Det har ifølge chefstrateg Morten Obel Skriver skabt  
begrundede håb om, at vækstafmatningen har ramt  
bunden eller er tæt på at gøre det, så væksten snart vil 
bevæge sig op igen.

”Væksten er ved at bunde ud, og privatforbruget  
ser fornuftigt ud. Nu mangler vi, at ledelser i virksom-
hederne og beslutningstagere får tilliden tilbage og  
begynder at tro på fremtiden ved at investere. Hyrer de 
ikke nye ansatte, eller begynder de ligefrem at fyre, vil 

Store dele af 2019 blev brugt til at tale snarlig recession, men bekymringerne blev gjort til skamme. 
Negative renter blev normale, og vi fik et aktiemarked med store kursstigninger. I 2020 bliver det 
amerikanske præsidentvalg begivenheden over dem alle, og det giver god grund til at tro, at i hvert 
fald USA holder hånden under en positiv udvikling i verdensøkonomien. 

VALGÅR I USA  
VIL HOLDE  
DEN GLOBALE  
ØKONOMI VARM
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I det flittigt 
omtalte Brexit-
spørgsmål er 
frygten for et  
hårdt Brexit også 
skrumpet voldsomt 
ind. Ikke mindst 
efter Boris Johnsons 
suveræne valgsejr 
ved det britiske 
parlamentsvalg 
den 12. december.

11 // FORMUE – 1. KVARTAL 2020



MAKROØKONOMI

det være skidt, men kommer der tegn på, at de bløder op, 
vil det lagt sammen med en forbrødring i det ameri-
kansk-kinesiske forhold være et positivt tegn om bedre 
tider. Det vil kunne løfte risikoaktiver som aktier yder-
ligere i 2020. Meget er dog allerede priset ind, så en 1:1 
gentag else ligger næppe i kortene, men i 2. kvartal er det 
vores vurdering, at væksttallene for alvor begynder at 
over raske positivt,” vurderer Morten Obel Skriver, som 
derfor opfordrer til, at man skal se de meget flotte aktie-
afkast i 2019 i et lidt bredere perspektiv og være varsom 
med at se dem i et enkelt års perspektiv:

”Når vi taler afkast på aktiemarkederne, er det vigtigt at 
se tingene i et lidt længere perspektiv. Den bratte afslut-
ning på den positive udvikling i 2018 var hård på papiret, 
men ser vi på 2018 og 2019 sammenlagt, tegner der sig  
et helt andet billede. Forskellene i prissætning kan være  
meget store på kort sigt, mens de på 2-3 års horisont giver 
noget bedre mening.”

Centralbankernes nøglerolle
Den positive udvikling på aktiemarkederne i 2019 havde 
ikke kunnet lade sig gøre uden de vedvarende saltvands-
indsprøjtninger fra centralbankernes pengepolitik og  
i særlig grad den Uvending, som de foretog, efter at  
markederne reagerede voldsomt på den pengepolitiske 
opstramning frem til december 2018. 

I 2019 har USA’s centralbank Federal Reserve således 
tre gange sænket renten til niveauet 1,5-1,75 procent, og 
i Europa sænkede ECB i september renten til minus 0,5 
procent og kørte alle pengepolitiske kanoner i stilling. 

”Man kan ikke komme uden om, at verdensøkonomi-
ens relativt pæne vækstrater lader sig gøre, fordi man 
ligger i sengen med sprøjten i armen. Verdensøkonomien 
har forsøgt et afvænningsforløb, men må endnu en  
gang konstatere, at centralbankernes stimulanser er 
svært vanedannende, og at det endnu ikke er lykkedes  
at rive sig fri. USA har dog fortsat mere at give af, hvis  
de vil slække yderligere, mens det i Europa ser ud til, at 
man er ved at løbe tør for pengepolitiske værktøjer til at 

stimulere økonomien. Derfor har mange lige fra ECB til 
vores egen nationalbankdirektør meget klart efterlyst,  
at politikerne kommer på banen med finanspolitiske 
lempelser,” siger Henrik Franck, der peger på, at det især 
er i Europa, at behovet for en mere ekspansiv finanspoli-
tik findes – altså flere offentlige investeringsprogrammer 
med nye veje, lufthavne og sundhedsinvesteringer:

”Problemet i Europa er, at det sandsynligvis ikke vil 
ske, før vi en dag får en recession. Først her kan man  
forvente, at tyskerne, som er dem, der reelt bestemmer, 
vil give sig. Det ville ellers være det rigtige at gøre, og nye 
toner fra Tyskland ville være en glædelig nyhed og gøre 
en positiv forskel, fordi de pengepolitiske værktøjer er 
tæt på at være opbrugt.”

Ifølge Morten Obel Skriver vil centralbankerne igen  
i 2020 være i fokus, men næppe i helt samme grad som 
i 2019, hvor de fik en stor andel i de aktieafkast, der 
blev skabt.

”Der kommer næppe renteforhøjelser i USA i 2020, 
mens det er mere sandsynligt med en sænkning. I 
Europa kommer der muligvis flere rentesænkninger, 
men spørgsmålet er efterhånden, om de har en virkning 
længere. Rentesænkningerne sker for at holde Europa på 
vækstsporet, men det er usikkert, hvor stor effekt de vil 
få på aktiemarkedet,” siger han.

Virksomhedernes indtjening er afgørende
Den måske vigtigste ting, der afgør, om de positive  
forventninger til 2020 indeholder substans eller blot er 
baseret på mere luftige forventninger, er virksomheder-
nes indtjening. I 2019 var indtjeningen globalt set  
nærmest uændret i forhold til 2018, men i 2020 ligger 
forventningerne helt oppe på 9-10 procent. Det er rela-
tivt store forventninger, som ikke bare uden videre  
bliver indfriet.

”I 2019 steg aktier 25-30 procent, uden at der var  
nogen nævneværdig vækst i virksomhedernes indtje-
ning. Vender verdenshandlen og virksomhedernes  
omsætning tilbage i fuldt flor, skal man derfor kigge på, 

Morten Obel Skriver
Chefstrateg, partner Direktør, partner,

”Væksten er ved at bunde ud, og  
privatforbruget ser fornuftigt ud.  

Nu mangler vi, at ledelser i  
virksomhederne og beslutningstagere 

får tilliden tilbage og begynder at tro 
på fremtiden ved at investere.”
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om lønningerne også følger med op. Stiger lønningerne 
meget, er der nemlig risiko for, at virksomhedernes ind-
tjening ikke følger med op. Derfor holder vi meget tæt 
øje med, om det sker, nu da omsætningen er på vej  
tilbage,” forklarer Morten Obel Skriver, som også peger 
på, at en anseelig andel af den vækstopbremsning, vi har 
haft siden 2018, skyldes lagernedbringelser:

”Lagereffekten er en vigtig, men ofte lidt overset  
årsag. Øger man lagrene igen og producerer mere, end 
der skal forbruges, får det ligeledes en stor betydning.”

Morten Obel Skriver mener dog, at man skal passe på 
med at blive alt for jubeloptimistisk, selv om vækst-
afmatningen ser ud til at aftage i de kommende måneder:  

”Lige nu ser alt godt ud de kommende 6-9 måneder, 
men bliver det et svagt sencyklisk opsving, kan det blive 
svært at holde momentum derefter. På det tidspunkt har 
vi fået afkastene, og endnu en bølge af recessionsbekym-
ringer kan måske få fat. Blot for at understrege, at det  
er svært at se, hvad der skal ske helt frem til slutningen 
af 2020.”

Trump på jagt efter genvalg
Det måske allervigtigste spørgsmål i 2020 bliver, om USA 
skal have ny præsident, eller om det efter valget den 3. 
november fortsat er Donald Trump, der indtager det 
ovale kontor i Det Hvide Hus. USA har den højeste BNP
vækst i G7-landene, arbejdsløsheden er historisk lav, løn-
væksten er stærk, og amerikanske aktier ramte flere 
gange i 2019 alle tiders højeste niveau. 

”Alle ingredienser til et genvalg burde være til stede, 
men spændingen er stor og meget afhænger af, hvilken 
kandidat Demokraterne ender med at vælge. Størst 
chance for et skift på præsidentposten er der, hvis Demo-
kraterne vælger en kandidat, der kan omvende republi-
kanske skeptikere. Det er en type som Joe Biden eller  
Michael Bloomberg, mens mere venstreorienterede kan-
didater som Bernie Sanders og Elizabeth Warren for-
mentlig får sværere ved at overtage magten fra Trump,” 
vurderer Henrik Franck, der også peger på, at Donald 

Trump ganske givet vil udfordre grænsen for det ameri-
kanske gældsloft ved at øge det offentlige budget under 
påskud af at ville hjælpe den menige amerikaner.

Det vil også understøtte den globale økonomi, hvis 
USA sætter yderligere tryk på kedlerne. Dernæst bliver 
det særdeles spændende at se udfaldet af valget tirsdag 
den 3. november. Får den måske mest kontroversielle 
amerikanske præsident nogensinde endnu en periode, 
eller skal Demokraterne igen overtage tøjlerne?

”Hvis Donald Trump bliver genvalgt, som noget kunne 
tyde på lige nu, bliver det for alvor spændende, hvad vi 
skal forvente af hans anden og sidste valgperiode. Så ved 
han godt, at han kun har fire år tilbage, og så kommer 
han formentlig på banen med fuld kraft i forhold til hans 
mærkesager. Så skal man ikke udelukke, at handelskri-
gen med Kina kan eskalere og ej heller, at Europa bliver 
rullet tættere ind i en decideret handelskrig med ameri-
kanerne,” siger Henrik Franck og tilføjer:

”En nyvalgt præsident fra Demokraterne vil overtage 
en amerikansk økonomi i topform, men vil få en stor  
opgave i at genoptage USA’s forbindelser til udlandet, 
som de så ud før Trump.”

Men hvem vinder så den 3. november?
”Trump er fortsat svag favorit til at genvinde præsident-
posten, men han er presset af en mulig rigsretssag, og af 
at væksten og arbejdsløsheden i 5-6 af de svingstater, 
han akkurat vandt i 2016, er presset. Han kan få 
det svært, hvis situationen i de sving stater 
forværres.” 

Henrik Franck
Chefstrateg, partner Direktør, partner,

” En nyvalgt præsident fra Demokraterne vil overtage 
en amerikansk økonomi i topform, men vil få en  
stor opgave i at genoptage USA’s forbindelser til 
udlandet, som de så ud før Trump.”
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KUNDEDIREKTØRENS KLUMME 

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

Lad Formuepleje stå for din  
risikospredning

Mine rådgiverkolleger og jeg støder af og til ind i potentielle kunde-
emner, der gerne vil investere i Formuepleje, men de tøver en kende, 
når de skal beslutte, hvor stor en andel af deres midler de skal placere 
i vores investeringsløsninger. I stedet vil de sprede sig over flere  
forvaltere, for tænk nu, hvis vi tager fejl.

Overordnet set er det godt med en sund portion skepsis, og mange 
investeringslystne danskere kunne lære noget af denne tilgang til  
risikospredning. Det er nemlig i udgangspunktet overordentlig fornuf-
tigt at sprede sine investeringer. Det kan der ikke herske nogen som 
helst tvivl om for nu at få det på det rene.

Når jeg alligevel vover at påstå, at man sagtens kan vælge at placere 
en langt større andel af midlerne hos os, ja sågar hele formuen, hvis 
man vil, så er det, fordi en af Formueplejes helt store forcer er, at en  
investering hos os er en risikospredning i sig selv. Kun kunden kan 
vælge sin egen risikoprofil, og det hjælper vi så med. Fordi vi er langt 
mere end en kapitalforvalter med én investeringsløsning, og en inve-
stering hos os er ikke at lægge alle sine æg i én kurv – tværtimod.

Risikospredning er vigtig, når man investerer sine penge. Alt for mange danskere nøjes dog 
med at eje en eller få, typisk danske aktier. Det sikrer slet ikke den nødvendige  

risikospredning. Men den er vi faktisk leveringsdygtige i hos Formuepleje. Derfor behøver 
du ikke vælge mere end én kapitalforvalter.

Helle Snedker
Kundedirektør, partner
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Danskernes risikospredning halter
Når man kigger ud over det danske investeringsland, så 
har 2/3 af de private danske aktieinvestorer blot investe-
ret i en enkelt aktie, mens 16 procent har to aktier og 6 
procent tre aktier i deres hjemmestrikkede porteføljer. 
Typisk vil de valgte aktier være danske, fordi det er  
aktier, man kender og har tillid til. Det fremgår af den ret 
så interessante rapport om danskernes opsparing, som 
CBS-professor Jesper Rangvid var forfatter til i efteråret 
2019. Det er desværre ikke helt godt nok til at sikre den 
rigtige risikospredning. Langt fra faktisk.

Hverken at så stort et antal har så få enkeltaktier eller 
for den sags skyld, at de er isoleret til Danmark. Når man 
kun investerer i et enkelt selskab, gør man sig meget sår-
bar over for de problemer, som det selskab risikerer at 
støde ind i. Det samme gælder faktisk, hvis man kun inve-
sterer i aktier fra et enkelt land, hvis lige præcis dette land 
bliver ramt af noget, som smitter negativt af.

Det danske aktiemarked er et smalt marked og har en 
højere risiko i forhold til globale aktier. I en del år har de 
faktisk løbet fra det globale aktiemarked, men i de seneste 
par år har danske aktier halset efter det store udland. Den 
risiko kan man udjævne, hvis man er investeret rigtigt – 
det vil sige uden den geografiske skævhed, som går igen 
blandt private aktieinvestorer i alle lande. Næsten alle har 
en naturlig forkærlighed for de virksomheder, de kender 
fra erhvervspressen, og den form for bias slipper vi nok 
aldrig helt for, men ved at synliggøre problematikken, kan 
vi måske trække tingene lidt i den rigtige retning.

Formuepleje = risikospredning 
Her kommer Formuepleje ind i billedet med vores inve-
steringsløsninger. De er nemlig sat i verden for at opnå 
det rigtige risikojusterede afkast, og det opnår vi blandt 
andet ved at tage højde for risikospredningen.

I vores grundopskrift har vi 60 til 80 aktier – i skrivende 
stund drejer det sig om 61 selskaber i vores globale aktie-
portefølje, som vi på grund af deres gode historiske per-
formance har valgt AllianceBernstein til at vælge for os,  
så der kan man sige, at vi allerede har den anden kapital-
forvalter inde over. 

Det vigtige er dog ikke, om man har 60 eller 80 aktier. 
Det helt store spring frem kommer faktisk, når man går 
fra en aktie til flere, men som privatperson kan det være 
vanskeligt selv at risikosprede sin aktieportefølje og 
komme op på det optimale antal.

Vores 61 aktier fordeler sig så med godt 56 procent i 
Nordamerika, 22,5 procent i Europa og godt 20 procent i 
Asien. De forskellige selskaber er igen fordelt på en måde, 
så knap 39 procent ligger i cykliske selskaber, 44 procent i 
følsomme sektorer som teknologi og industri, mens 17 
procent ligger i defensive selskaber. Der er ligeledes en 
spredning i selskabernes størrelse, som spænder lige fra 
små og mellemstore til de såkaldte giganter. 

100 obligationer og 100 virksomhedsobligationer
Men det er ikke kun på aktiefronten, at vi sørger for  
risikospredningen. Det gælder også obligationer. Vores 
prisbelønnede kreditteam, der i godt fem år har siddet 
internt, står for udvælgelsen af virksomhedsobligationer 
og har investeret i cirka 100 virksomhedsobligationer,  
 og ligeledes har vi 100 forskellige realkredit obligationer 
udvalgt af vores interne obligationsteam, der har siddet 
in-house siden 2007. 

Vi tilbyder altså risikodiversificering for fuld skrue,  
og har man ikke nok i det, har vi yderligere to aktieporte-
føljer med fokus på bæredygtighed med hver 40-60 aktier, 
som er valgt af en tredje forvalter, nemlig britiske Impax. 
Jeg kan også nævne muligheden for at investere i ejen-
domme, hvor vi netop er ved at lancere vores fjerde ejen-
domsfond og dermed endnu en god mulighed for at 
sprede sin risiko.

Budskabet herfra er, at du trygt kan placere dine mid-
ler hos os og være vis på, at vi ikke lægger alle æg i en 
kurv. Der er nemlig intet, vi hellere vil, end at bevare og 
øge din formue. Vores mål er sådan set at blive din spar-
ringspartner for livet. Det vil vi opnå gennem ordentlig 
rådgivning og ved at have mere end en investeringsløs-
ning på hylden. Vi har helt sikkert en løsning, der passer 
til dig og din risikoprofil. Og naturligvis med den nødven-
dige risikospredning. 

Når man kigger ud over det danske investeringsland, så har  
2/3 af de private danske aktieinvestorer blot investeret i en  

enkelt aktie, mens 16 procent har to aktier og 6 procent  
tre aktier i deres hjemmestrikkede porteføljer
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GENERATIONSSKIFTE

Er du Premium Elite-kunde, er du velkommen til at invitere din revisor eller advokat med til  
møde i Formuepleje. ”Ofte kender vi vores kunders behov præcist, og sammen med din revisor 
eller advokat kan vi være med til at sørge for, at eksempelvis generationsskiftet glider så let som 
muligt. Vi har en ambition om at være kundernes sparringspartner for livet, og det er i det lys, 
at man skal se tilbuddet,” siger Helle Snedker, kundedirektør og partner i Formuepleje.

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

God rådgivning og aktiv kapitalforvaltning er to hjørne-
sten i Formueplejes måde at arbejde på og to vigtige  
ingredienser til at blive en sparringspartner for livet for 
vores kunder. En del af den gode rådgivning handler også 
om at alliere sig med eksterne samarbejdspartnere, når 
det giver mening i forskellige rådgivningssituationer. Det 
kunne eksempelvis være med en revisor eller advokat.

Det har Premium Elite-kunder i Formuepleje mulig-
hed for. Her sørger Formuepleje for fri adgang til to  
årlige revisortimer. 

”Vi har sørget for at facilitere møder med familier og 
fået sat generationsskifter i gang blandt andet, fordi vi 
tilbyder muligheden for at invitere advokat eller revisor 
med rundt om bordet. Det skaber tillid og lægger vægt 
bag vores ord om, at vi gerne vil være kundernes spar-
ringspartner for livet. Vi vil mere end blot investere  
deres penge, og vi er ikke bange for at alliere os med eks-
terne, når det giver mening for vores kunder. Det er kun 
med til at gøre os endnu skarpere og løfte vores rådgiv-
ning til et endnu højere niveau,” forklarer Helle Snedker, 
kundedirektør og partner i Formuepleje.

På den led er Formuepleje meget mere end en kapital-
forvalter, der ”nøjes” med at investere kundernes penge. 
Vi er også med til at sikre, at kunderne træffer de rette 
valg, så de sover trygt og roligt om natten.

”Vi kender mange af vores kunder rigtig godt og kan 
hjælpe med meget mere end kapitalforvaltning. Ved at 
kende deres behov så indgående giver det mening at  

invitere deres revisor og/eller advokat med, fordi vi så 
sammen kan finde den bedste løsning eksempelvis i for-
bindelse med generationsskifter. Vi skal ikke nødvendig-
vis selv besidde disse kompetencer, men vide hvordan og 
hvornår vi sætter dem i spil. Vi kan ofte bidrage, når de 
mere følsomme ting som eksempelvis genera tionsskifter 
skal sættes på dagsordenen, så typisk opstår der et rigtig 
godt sammenspil mellem kunden, os og deres advokat  
eller revisor,” forklarer Helle Snedker.

Kerneområder for revisionsbranchen
Netop den form for rådgivning er et kerneområde for den 
danske revisionsbranche, forklarer Charlotte Jepsen, der 
er adm. direktør i FSR – danske revisorer, revisorernes 
brancheorganisation. Der er imidlertid sket meget  
siden dengang, revisorernes primære opgave bestod i at 
revidere, påtegne virksomhedernes regnskaber og indestå 
for, at informationerne i regnskaber var retvisende. Råd-
givning er for længst lagt på som et ekstra lag og i særlig 
grad inden for områderne skat, generationsskifter og virk-
somhedshandler, men også nyere forretnings områder 
som CSR, bæredygtighed og it- og cybersikkerhed.

”De områder fylder mere og mere. Især skatterådgiv-
ning er en integreret del af revisionsbranchens faglighed 
og der, hvor branchen rummer en stor del af sin eksper-
tise. Det er det allerstørste enkeltstående område ud 
over kerneforretningen, som trods alt stadig er opstilling 
af regnskaber og revision,” siger Charlotte Jepsen og  

FORMUEPLEJE  
VIL VÆRE DIN  
SPARRINGSPARTNER  
FOR LIVET
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forklarer, at der afhængig af revisionsvirksomhedens 
størrelse er nogle forskelle på, hvad de forskellige revi-
sionsvirksomheder tilbyder.

 De største kan levere hele pakken og har en ydelses-
palet, der spænder 360 grader rundt, fordi de har den 
nødvendige volumen, mens nogle af de mellemstore ud 
over de klassiske revisionskompetencer har specialiseret 
sig i en niche, eksempelvis sektorekspertise eller et fag-
ligt speciale som for eksempel insolvens eller forensic 
(økonomisk kriminalitet m.m., red.). Og de små revisi-
onsfirmaer til segmentet af små og mellemstore virk-
somheder (SMV) drives ofte klassisk med fokus på  
regnskab, skat og erhvervs juridisk rådgivning. De revi-
sionsfirmaer, der ikke har hele paletten in house, har i 
stedet samarbejdspartnere og netværk, de trækker på,  
så de kan servicere virksomhederne hele vejen rundt.

 ”I takt med at revisionspligten er lempet, har de dog 
øget vægten på rådgivning. Mange små virksomheder er 
ofte fokuseret på at drive selve forretningen, og så kan de 
mindre revisionsfirmaer i tillæg til de klassiske ydelser 
hjælpe med en erhvervsservice som for eksempel ind-
beretning til skat. Der er den eksterne bistand givet godt 
ud,” nævner Charlotte Jepsen og tilføjer, at virksomheds-
skatteordningen også er et tema, der fylder pænt i SMV-
segmentet, hvor revisorer for alvor udfolder sig i kryds-
feltet mellem virksomhed og privatpersonen bag:

 ”Det fylder en del i rådgivningen i det segment, så  
der skal SMV-revisorerne være godt inde i og kunne 
svare på og rådgive om, hvordan man bedst muligt  
bruger overskudslikviditeten.”

Ikke to sager er ens, men der er altid fællestræk
Denne målgruppe er også en, som Formuepleje og  
Helle Snedkers team af kunderådgivere hyppigt møder  
i deres arbejde.

”I de anledninger vi møder folk, er der typisk en hel  
familie, der skal vises hensyn, og ofte også en virksomhed  

indblandet og mange gange et generationsskifte inde 
over. Ikke to sager er ens, men alligevel er der jo nogle 
fællestræk, som gør, at vi kan yde den rigtige rådgivning 
og finde ud af, hvad der passer lige præcis denne familie 
bedst muligt. Mange af vores kunder er i lignende situa-
tioner, og derfor har vi et godt kendskab til, hvad der er 
det rigtige at gøre. Og gør vi vores arbejde godt, har vi 
opbygget fundamentet til et langvarigt kundeforhold på 
tværs af flere generationer,” forklarer Helle Snedker.

Generationsskifter er et forretningsområde med 
enormt potentiale for revisorbranchen. Danske virksom-
heder står foran titusindvis af generationsskifter i de 
kommende år, og der er revisoren med sin indsigt i virk-
somheden, generelle viden og kompetencer en naturlig 
sparringspartner.

 ”Generationsskifte er ikke bare en opgave, der falder 
ned fra himlen. Det er overvejelser, der skal begynde tid-
ligt for at blive gennemført så godt som muligt. Typisk 
foregår det i fire faser: Først overvejelserne, så forberedel-
serne, dernæst selve gennemførelsen og til sidst kommer 
tiden efter generationsskiftet. Faktisk skal man ofte starte 
med det sidste og tænke over, hvordan man gerne vil have 
det ordnet, når det hele er overstået. Fordi der er så 
mange følelser i klemme, når man giver stafetten videre, 
kan ejerlederen være den største barriere, og hvis man 
ikke ved, hvordan tingene skal se ud bagefter, kan det 
være svært at rådgive optimalt,” siger Charlotte Jepsen.

Som tætte følgere af Formuepleje ved, er der ikke  
noget, der ligger kundedirektør Helle Snedker mere på 
sinde end at tage sig godt af Formueplejes kunder ved 
hjælp af god rådgivning.

”Det er hele baggrunden for, at vi tænker revisorer  
og advokater ind som nogle eksterne sparringspartnere, 
som vores kunder kan nyde stor gavn af. Det er en god 
måde at skabe et optimalt samarbejde på og finde den 
løsning, der passer,” slutter hun. 

CHARLOTTE JEPSEN, adm. direktør i FSR HELLE SNEDKER, kundedirektør, partner
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INVESTORPORTRÆT

” Jeg er gået fra fast indtægt til 
usikker indtægt og fra mange 
kolleger til ingen eller meget få 
kolleger. Og jeg er gået fra at få 
opgaver, som jeg skulle løse, til  
at skulle skabe det hele selv.” 
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Pernille Ovesen kæmpede i tre år imod sit pensionsselskab, der havde  
parkeret hele hendes pensionsopsparing på en fejlkonto. Til sidst vandt  
hun, men kampen lærte hende at være uhyre opmærksom på alle aspekter 
af privatøkonomien, ikke mindst pensionen, som mange har en tendens  
til at glemme. Historien om 46-årige Pernille Ovesen er dog mere end  
blot en kvinde, der vandt over pensionsselskabet. Den handler også om  
et karrieremenneske med fortid i C25-selskaber, som nu har taget et  
markant jobskifte, uddannet sig på ny og er sprunget ud som selvstændig. 
Og så er hun naturligvis glad investor i Formuepleje.

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

PERNILLE OVESEN LÆRTE  
DEN ØKONOMISKE LEKTIE  

PÅ DEN BRATTE MÅDE

Pernille Ovesen troede, at hun havde en pen-
sionsordning. Det stod jo på lønsedlen, at der 
blev indbetalt et anseeligt beløb hver måned. 
Men da hun var i færd med at købe bolig, 
sagde bankrådgiveren pludselig, at hun ikke 
havde nogen aktiv pensionsopsparing.

”Det kan ikke være rigtigt,” udbrød hun, 
og så begyndte ellers tre års kamp for at 
blive kompenseret. Det lykkedes til sidst, 
men ikke uden sværdslag, da pensionssel-
skabet det meste af tiden hverken var til at 
hugge eller stikke i.

Efter mødet i banken fandt Pernille Ove-
sen hurtigt ud af, at pengene blev sat ind på 
en fejlkonto i stedet for ind på en pensions-
opsparing, så de kunne blive investeret. Der-
for gik hun glip af tre års afkast – fra gode år 
vel at mærke – inden hun opdagede mise-
ren, men pensionsselskabet havde ikke til 
sinds at kompensere. Som en sidste udvej 
gik hun for godt et år siden til pressen, og 24 
timer senere var hun fuldt kompenseret. 

”Det var virkningsfuldt, men også meget 
grænseoverskridende for mig. Nu har jeg i 
hvert fald lært, hvor vigtigt det er at have 
styr på alle elementer af sin økonomi. Det 

er vigtigt for mig at sige, at jeg ikke var et 
økonomisk rodehoved. Det var kun min 
pension, der ikke lige var styr på, men jeg 
var bange for, at folk ville tænke sådan, når 
jeg stod frem med min historie. Men jeg kan 
ikke understrege nok til alle: Tjek det nu, 
hvis I ikke har gjort det. Mange har efter-
hånden 10-15 procent arbejdsgiverbetalt 
pension. Det er en væsentlig del af ens  
aflønning, hvis man glemmer at tjekke, at 
alt er i orden,” siger Pernille Ovesen.

Hun er 46 år, har over 20 års erfaring  
inden for marketing, strategi og ledelse i 
C25-selskaber som TDC, Danske Bank og 
Tryg og er på egen krop ekspert i at slås 
med en stor pensionskæmpe – noget der fik  
hendes øjne op for at blive kunde i Formue-
pleje. Historien om hende handler dog om 
mere end en glemt pensionsordning. 

Karrierespringet
Pernille Ovesen er også historien om et  
karrieremæssigt spring af de mere opsigts-
vækkende. Fra den ambitiøse daglige fær-
den i nogle af Danmarks største selskaber 
har hun brugt af sin opsparing og selv  
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finansieret sin uddannelse som ManuVisionkropstera-
peut og slået sig op som selvstændig kropsterapeut med 
base i Lyngby. 

Noget hun aldrig kunne have gjort uden at have orden 
i sin økonomi. Så hun ved, hvor vigtigt det er:

”Økonomi er vigtig ligesom ens helbred og sociale 
netværk. Vi kan ikke eksistere uden, men man må også 
gøre op med sig selv, hvor meget det må fylde. I de 20 år, 
jeg har arbejdet som ansat, har jeg altid haft råd til at 
sige op. Det kendetegner nok mig. Det kan være dyrt at 
tjene penge som menneske, hvis man ikke trives, og den 
omkostning vil jeg ikke have,” lyder det uden tøven, men 
også vel vidende, at hendes nuværende økonomi ikke  
tillader hende at skeje ud efter behag.

”Det er svært at tage karrierespringet uden en vis 
økonomi, og jeg har da også måttet omprioritere. Tid-
ligere havde jeg en lækker bil, det har jeg ikke mere, og 
tidligere tog jeg på flere lækre rejser. Det har jeg også 
skåret ned på. Jeg har heller ikke fem abonnementer på 
streamingtjenester længere. Men jeg er heldig, at jeg 
ikke tidligere har haft mange af disse dyre tilvalg eller 
haft høje faste udgifter,” fortæller Pernille Ovesen nu, da 
hun er gået fra at tjene mere, end hun skal bruge, til at 
tjene mindre. 

Opsparingen hjalp 
Omvendt havde hun en opsparing at trække på, da  
uddannelsen som kropsterapeut skulle finansieres.

”Jeg kunne ikke have gjort det, jeg har gjort – at tage 
en dyr egenfinansieret uddannelse – hvis jeg ikke havde 
haft en opsparing. Jeg betragter det som en investering. 
På den måde giver penge og opsparing noget frihed,”  

forklarer hun og erkender, at det karrieremæssige spor-
skifte er noget af en mundfuld – ikke bare set udefra, 
men også for hende selv.

”Ja, det er noget af et skifte. Jeg er gået fra at være en 
erfaren cand.merc.’er fra CBS til at udøve et håndværk 
som selvstændig. Jeg er gået fra fast indtægt til usikker 
indtægt og fra mange kolleger til ingen eller meget få 
kolleger. Og jeg er gået fra at få opgaver, som jeg skulle 
løse, til at skulle skabe det hele selv. Det er en stor  
ændring af hele mit tankesæt,” medgiver hun og nævner 
et meget konkret eksempel på det:

”Før havde jeg aldrig rørt ved en krop professionelt. 
Nu skal jeg røre ved tæer, der har været pakket ind i sko 
i 10 timer. Det gør man ikke i Danske Bank. Der sidder 
man ikke og nulrer tæer. Men jeg er vild med det. Jeg kan 
mærke det, jeg skaber.”

Og der er ingen fortrydelse at spore hos Pernille  
Ovesen, der i en rum tid havde tænkt over sin fremtidige 
tilværelse og var kommet frem til, at hun nok ikke skulle 
pensioneres inden for sit felt.

”Skiftet var noget, jeg havde tænkt over et stykke tid. 
Jeg kiggede mig selv i øjnene, og i min optik er man ikke i 
marketing, indtil man bliver 70 år, fordi man hele tiden 
skal sætte sig ind i nye tendenser og afprøve nye ting. Det 
er sjovt i slut-20’erne og start-30’erne og for mig indtil 
starten af 40’erne, men ikke et helt arbejdsliv. Det tror jeg 
ikke på. Så jeg tog det her skifte, der kræver noget helt  
andet fra mig. Det er rent teknisk både teknik og greb, 
men det er også noget med at være forberedt på, at men-
nesker mærker deres krop på en ny måde, og følelser, 
nogle gange fortrængte følelser, derfor kommer op til 
overfladen. De reaktioner skal jeg kunne håndtere.”

”Det er også noget med at være forberedt på, at mennesker mærker 
deres krop på en ny måde, og nogle gange fortrængte følelser, derfor  

kommer op til overfladen. De reaktioner skal jeg kunne håndtere.” 
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Kropsterapi er som en hund, der ryster sig 
For at blive lidt klogere på, hvad kropsterapi egentlig 
er for en størrelse, plejer Pernille Ovesen at sammen-
ligne det med en hund, der ryster sig efter at have fået 
skældud:

”Når den har fået skældud, ryster den sig og  
afspænder sit nervesystem. Den bliver fri. Det kan 
mennesker ikke på samme måde. Kropsterapi kan 
sammenlignes med hunden, der ryster sig og bliver 
fri. Tanken i kropsterapi er, at psykiske belastninger 
sidder i kroppen og får den til at reagere med spæn-
dinger, smerter, skader eller sygdom, men kroppen er 
ikke syg af den grund. Den reagerer på grund af  
noget, der er galt. Det er faktisk en sund krop, der  
reagerer,” forklarer Pernille Ovesen, som dog har til 
sinds at bruge sine 20 års erfaring fra store virksom-
heder i sin kropsterapi.

”Dels kan jeg bruge mine markedsføringskompeten-
cer til at komme i gang. Jeg er ret sikker på, at der er en 
plads i markedet til mig, der kommer fra en karriere-
minded tilværelse. Folk møder dermed en, der selv har 
været i gamet. Det tror jeg meget på. Andre kropstera-
peuter har måske dyrket elitesport, som de kan bruge  
i deres virke. Der handler det om at finde sin unikke  
position, og min er, at jeg har en lang karriere bag mig 
og ved, hvilke forhold der gør sig gældende for andre i 
samme position,” fortæller Pernille Ovesen.

Omdrejningspunktet i hendes nye tilværelse er og 
bliver kropsterapien, hvor hun er del af klinikfælles-
skabet Mit Rum på Ulrikkenborg Plads i Lyngby. Her 
har hun tænkt sig at blive – og vokse, men hun har 
også tænkt sig at udvide forretningsomfanget.

BLÅ BOG – PERNILLE OVESEN

Født 25. februar 1973
Bopæl: Lyngby
Uddannet cand.merc., CBS 1999
ManuVision kropsterapeut 2018-2019

KARRIERE:
1999-2008:  Brand Manager, Danske Bank
2008-2011:  Senior marketingkonsulent, Tryg
2011-2012:  Key Account Manager, Frankly Web
2012-2016:  Afdelingsdirektør, TDC
2016-2018:  Chief consultant, Danske Bank
2018-i dag:  ManuVision kropsterapeut, selvstændig

”Det er også noget med at være forberedt på, at mennesker mærker 
deres krop på en ny måde, og nogle gange fortrængte følelser, derfor  

kommer op til overfladen. De reaktioner skal jeg kunne håndtere.” 

>>
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” Jeg havde hørt om  
Formuepleje, så jeg tog til  
intromøde. Der vidste jeg  
med det samme, at det lød godt. 
Der var gennemskuelighed, 
hånden på kogepladen og jo 
mere jeg tjener, jo mere tjener  
Formuepleje også.” 
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”Kernen i min forretning er kropsterapi, hvor jeg er selv-
stændig forretningsdrivende. Så skal der vokse noget 
uden om den kerne. Det er for eksempel foredrag, hvor 
jeg allerede er i gang med at henvende mig til dem, der 
tænker på karriereskift. Så har jeg også nogle blogplaner 
i sin spæde start om det at holde liv i en krop. Der kan 
jeg bruge mine erfaringer fra tidligere. Mine fremtids-
planer er åbne, sådan vil jeg gerne have det. Nu har jeg 
prøvet 20 år på den anden måde.” 

Det kan lade sig gøre
I hele processen er hun også blevet meget klogere på sig 
selv, og at man ikke bare lige foretager et karrierehop af 
den slags, og så er alt godt fra første fløjt:

”Da jeg tog springet, købte jeg et par timer hos en  
karriererådgiver, som sagde til mig, at det ville tage to år 
at foretage skiftet, før jeg havde hoved, hjerte og krop 
helt med. ”Næ nej,” sagde jeg, fordi jeg er en af de foran-
dringsparate. Nu må jeg nok erkende, at karriererådgive-
ren havde ret.”

Det ændrer dog ikke på det faktum, at det kan lade sig 
gøre, hvis man insisterer, gør sig umage og har noget øko-
nomi, der kan hjælpe en på vej, mener Pernille Ovesen.

”Vil man noget andet, kan det lade sig gøre. Jeg kunne 
også brokke mig, da jeg var ansat som så mange andre, 
men så må man enten forny sig eller genopfinde begej-
stringen eller lukke brokkeskuffen. Ellers bliver man gam-
mel før tid. Det har jeg ingen intentioner om,” siger hun 
og peger på en erkendelse, hun har gjort sig om pension.

Se kroppen som en ekstra pensionsopsparing
For de flestes vedkommende handler pensionsopspar
ingen om penge, men man kan på samme vis passe på 
sin krop og spare op til mange gode år ved at vælge, 
hvad der er godt for en selv, lyder det leveråd, som  
Pernille Ovesen lever sit liv efter:

”Pension er andet end penge. Det er også at være i 
stand til at nyde livet som pensionist. Det er penge en del 
af, men slider man sig selv op i mange arbejdstimer, med 
en dårlig chef eller i et forkert ægteskab, slider man på 
kroppen. Så hver gang man træffer en beslutning, hvor 
man får det bedre, sætter du noget ind på en anden pensi-
onskonto, som også er meget vigtig. Kan man det, er det 
selvfølgelig ekstra rart at have en god pensionsopsparing.”

I dag har Pernille Ovesen efter sine pensionsstridig-
heder placeret sine penge i Formuepleje, som hun stødte 
på i forlængelse af en række møder med pensionssel-
skaber, der skulle overtage hendes opsparing i fjor.

”Da jeg i sin tid havde fået min kompensation, tog jeg 
3-4 timelange møder med forskellige pensionsudbydere. 

Hver gang kom jeg hjem med en stak papirer, som gav mig 
følelsen af, at jeg ikke kunne få et overblik over, hvad det 
kostede, og hvad tilbuddene egentlig indebar. Jeg gav op på 
at sammenligne og syntes, at præmisserne var irriterende. 
Det gav mig en dårlig mavefornemmelse. Samtidig havde 
jeg hørt om Formuepleje, så jeg tog til intromøde og mødte 
Henrik Iwersen (senior formuerådgiver, red.). Der vidste 
jeg med det samme, at det lød godt. Der var gennemskue-
lighed, hånden på kogepladen og jo mere jeg tjener, jo 
mere tjener Formuepleje også. Det kan jeg godt lide, og jeg 
har ikke mødt andet end dygtighed. Jeg var ikke i tvivl og 
har overhovedet ikke fortrudt,” fortæller hun.

Ung i pensionsmæssig forstand
Som 46-årig ved Pernille Ovesen, at der stadig er et pænt 
antal år, indtil pensionsalderen indtræffer, og på den 
baggrund har hun valgt at ligge investeret med risikoen  
i den høje ende, præcis som anbefalingerne lyder i den 
situation.

”Jeg kører med høj risiko i min egen forstand i hvert 
fald. I pensionssammenhæng er jeg stadig ung, så jeg ved, 
at der skal noget risiko på. Pengemarkedet kalder også 
på, at man tænker langsigtet,” siger hun og oplyser, at hun 
ikke er den type investor, der har store aversioner imod 
udsving. Hun ved, at de kommer fra tid til anden.

”Jeg sover godt om natten og går ikke i panik, hvis det 
går nedad. Jeg holder mig til planen.”

Faktisk er hun med al den økonomiske viden, hun er 
blevet udstyret med, siden hun blev tvunget ud i det på 
grund af hele pensionsmiseren, ved for alvor at have fået 
smag for livet som investor. Det har hun ikke fra frem-
mende, som hun fortæller i denne anekdote:

”Min egen far, der også er Formuepleje-investor, inve-
sterer selv, og det er megainspirerende. Jeg vil ikke  
afvise, at jeg skal bruge noget af min tid på det som en 
slags hobby ved siden af. Ikke kun for pengenes skyld, 
men fordi det kræver, at man skal sætte sig ind i nogle 
ting og blive klogere.”

Det gjorde Pernille Ovesen i den grad med den for-
svundne pensionsopsparing, og det gør hun hver dag i 
sit nye liv som selvstændig kropsterapeut. Og nu følger 
hun langt mere hyppigt med i, at investeringerne udvik-
ler sig tilfredsstillende.

”Jeg fulgte ikke med før, men det gør jeg nu. Ikke fra 
dag til dag dog. Det har været opmuntrende at følge med 
i mine Formuepleje-investeringer, siden jeg kom ind for 
godt et år siden,” slutter hun. 
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Der var engang, da der ikke blev stillet de store regulato-
riske krav til virksomheder i den finansielle sektor. Den 
tid er forbi, og i de senere år er lovgivningen blevet stram-
met på en række fronter, og det har også ført til, at For-
muepleje har været på en reguleringsrejse af de større.

Tidligere blev den juridiske bistand primært hentet fra 
eksterne samarbejdspartnere. Men i takt med, at Formue-
pleje er vokset i omfang, er behovet for at sidde med den 
juridiske ekspertise internt steget.

”I dag har vi syv medarbejdere i Legal og Compliance  
og oven i det en række controllere, og vi er underlagt  
Finanstilsynet. Samtidig har vi likvide produkter, som inve-
storerne hurtigt kan komme ind og ud af, og vores depot-
banker skal afstemme vores beholdninger og holde øje 
med alt, hvad der foregår i vores fonde. Desuden har vi en 
professionel bestyrelse, der agerer vagthund og kontrol-
lerer, at vi foretager os de rigtige ting. Det er med andre 
ord noget af en reguleringsrejse, vi har været på, og vores 
jurister har været med til at bygge kvalitet i vores virksom-
hed – til gavn for kunderne,” siger Søren Astrup, direktør 
og partner i Formuepleje.

Nye og mere komplicerede regler i kombination med 
øgede krav plejer at give anledning til en god del irritation 
for dem, det rammer, men den anskuelse er en kende for 
snæver, hvis man spørger Søren Astrup. Hvis man tror på, 
at en virksomhed klarer sig bedre, jo mere professionelt 
den er drevet, så giver det faktisk mening med strikse krav.

”Man kunne godt vælge at blive irriteret over det, fordi 
det alt andet lige medfører mere bøvl og bureaukrati og 
ved første øjekast også højere omkostninger til at drive 
virksomheden. Men den analyse er en tand for ensporet.  
I sidste ende er det nemlig til gavn for kunderne og et  
udtryk for øget investorbeskyttelse. Dermed er det en  
blåstempling af forretningen, når der er givet accept af,  
at alle lovkrav og regulatoriske krav rent faktisk bliver 
overholdt. Med den vished kan kunderne investere deres 
midler i tryghed om, at alt er som det skal være. På den 
måde giver det bøvl og bureaukrati, der måtte være, god 
mening. Formår man at forklare og få den rette sammen-
hæng frem, kan det måske ligefrem give flere kunder i for-
retningen. Det er i hvert fald det, som vi bestræber os på,” 
forklarer Søren Astrup.

ØGET REGULERING  
OG KONTROL ER LIG MED  
INVESTORBESKYTTELSE
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Det kan til tider synes som unødigt bøvl og bureaukrati, når kravene til compliance og juridisk kon-
trol stiger, men i sidste ende er det et spørgsmål om investorbeskyttelse og dermed også til gavn for 
Formueplejes investorer. I denne artikel kigger vi nærmere på den reguleringsrejse, som Formuepleje 
har været på i de senere år. En rejse som har betydet, at vi i dag har en vifte af jurister og controllere 
ansat for at sikre, at tingene går deres rette gang. 



ØGET REGULERING  
OG KONTROL ER LIG MED  
INVESTORBESKYTTELSE

Formuepleje vil måle sig med de største spillere
For Formueplejes vedkommende gælder den logik i 
endnu højere grad. Hvis der findes potentielle investorer 
derude, der tror, at det er bedre, mere sikkert eller trygt at 
være i den store bank, kan den omtalte reguleringsrejse 
fra Formueplejes side være med til at forvisse eventuelle 
tvivlere om, at der er styr på både lovgivning og risiko.

”Formuepleje er en privatejet, bankuafhængig kapital-
forvalter, men selv om vi ikke er tilknyttet en stor virk-
somhed, er vi i den grad en organisation, der er styret af 
professionalisme og har ordentlighed som et af vores 
værdimæssige pejlemærker. På den måde er der ingen 
organisatorisk forskel på os og de store banker. Vi synes 
så, at vi skiller os positivt ud på en lang række andre 
fronter, men det er en anden snak i denne sammenhæng. 
Det vigtige er her, at det ikke er mere sikkert at vælge 
den store bank frem for os som en privatejet kapital-
forvalter og slet ikke med den juridiske oprustning, vi 
har foretaget. Det er en udfordring for mange, men vi har 
en størrelse, der gør, at det er en selvfølge for os. Vi vil 
være best in class på kvalitet inden for det her felt,” frem-
hæver Søren Astrup, der peger på, at de øgede regula
toriske krav er kommet til i en kombination af både  
ude frakommende og interne årsager.

”Eksternt har bankerne været under stort pres, fordi 
det ikke var alt, der tidligere foregik efter bogen. Derfor 
er der kommet flere regler og mere lovgivning, som alle 
aktører i den finansielle sektor skal leve op til uanset 
hvad. Sådan er det bare, og de udefrakommende ændrin-
ger må man bare forholde sig til og leve bedst muligt op 
til, hvis man ligesom os er en finansiel virksomhed," siger 
Søren Astrup og fortsætter. 

”Vi behøvede eksempelvis ikke at stoppe med at betale 
formidlingsprovision, da det blev et krav, dengang MiFID 
II-reglerne trådte i kraft i 2018, fordi det har vi forvejen 
aldrig gjort. På den måde var vi allerede på forkant med 
situationen og behøvede derfor ikke at lave alle mulige 
nye tiltag for at leve op til de krav,” siger Søren Astrup.

Vækst øger behovet for flere juridisk kyndige
De interne forhold, der har medvirket til at øge tilvæk-
sten af ansatte inden for legal, compliance og controlling, 
er en helt anderledes positiv historie. Den handler om, at 
Formueplejes forretningsomfang i den grad er øget over 
de senere år, og det stiller nogle større krav til de juri-
diske aspekter af virksomheden.

”Vi er efterhånden vokset til at være en langt større 
virksomhed med næsten 100 medarbejdere, langt flere 
investorer og samlede aktiver for over 80 milliarder kro-
ner under forvaltning. Det stiller nogle helt andre krav til 
den juridiske del af Formuepleje i forhold til dengang, da 
vi var en mindre virksomhed. Uden decideret at stille  
nyansættelser i udsigt skal man ikke forvente, at behovet 
for jurister bliver mindre i de kommende år. Internt er 
vores klare ambition jo at vokse endnu mere, og omver-
denens krav til finanssektoren bliver der næppe slækket 
på, så det er en udvikling, man bare må forberede sig på 
og regne ind i sine omkostninger. Alt andet er en kortsig-
tet tankegang,” slutter Søren Astrup.   

”MED 100 MEDARBEJDERE, LANGT FLERE INVESTORER OG SAMLEDE AKTIVER  
FOR OVER 80 MILLIARDER KRONER UNDER FORVALTNING, STILLER DET NOGLE 

HELT ANDRE KRAV TIL DEN JURIDISKE DEL AF FORMUEPLEJE” 
Søren Astrup

Direktør, Formuepleje A/S
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Det vigtige er, at det ikke er mere 
sikkert at vælge den store bank 

frem for os som en privatejet  
kapitalforvalter og slet ikke med 

den juridiske oprustning,  
vi har foretaget



Interessen for Formueplejes ejendomskoncept har været stor lige fra dag 1, og 
ambitionerne om at øge investeringerne i ejendomme er i den grad intakte. De 
ekstremt lave renteniveauer gør det ekstra attraktivt at investere i ejendomme i 
øjeblikket.
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EJENDOMME

Formuepleje vil udvide 
ejendomsområdet i 2020
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Formuepleje vil udvide 
ejendomsområdet i 2020

Formueplejes yngste forretningsområde er ejendomme, 
men med mere end to år på bagen er der efterhånden 
også tale om et område, der har vokset sig stort og 
stærkt. Formueplejes fjerde ejendomsfond er således på 
tegnebrættet, og det understreger, at udrulningen går 
slag i slag, efter at Formuepleje siden november 2017 
har lanceret tre ejendomsfonde, rejst over 370 millioner 
kroner i kapital og opbygget en ejendomsportefølje, der 
nærmer sig 1,5 milliarder kroner.

”Det har været en stor succes for os og helt klart et  
område, vi kommer til at arbejde målrettet videre med i 
de kommende år. Markedsvilkårene lige nu med lave og 
endda negative renter gør ejendomsinvesteringer gun-
stige, og det er baggrunden for, at vi arbejder med at lan-
cere den fjerde fond. Vi har meget tydeligt sagt, at vi kun 
lancerer nye ejendomsfonde, når situationen tillader det 
med attraktive renteforhold, fornuftige ejendomspriser 
og gode fremtidsudsigter – som nu,” siger Søren Astrup, 
direktør og partner i Formuepleje.

”Investering i ejendomme er et aktiv, hvor man rela-
tivt præcist kan forudsige sit cashflow og kender sine 
indtægter i mange år frem. Det er derfor, at vi går mål-
rettet efter attraktivt beliggende ejendomme og primært 
i de store byer, hvor vi har en forventning om, at der er 
minimal tomgang, og de er fuldt udlejet nogenlunde kon-
stant. Sam tidig låser vi vores finansiering med fastfor-
rentede realkreditlån i mange år frem, og derfor er 
ejendoms investeringerne hos os heller ikke så følsomme 
over for rentestigninger,” forklarer Søren Astrup.

Han glæder sig over, at Formueplejes indtog på ejen-
domsmarkedet er forløbet som planlagt og er blevet  
taget godt imod fra investorerne lige fra begyndelsen.

”Vi er særdeles tilfredse med, at vi på to år har fået en 
rigtig god entre i dette marked. Der er stor interesse for 
ejendomsinvesteringerne blandt vores kunder, og vi  
har investeret i nogle interessante boligudlejningsejen-
domme i Aarhus og København helt i tråd med de oprin-
delige udmeldinger fra november 2017,” forklarer han 
og oplyser, at Formuepleje indtil videre har investeret i  
i alt ni boligudlejningsejendomme bestående af over 500 
boliger med gode stabile lejeindtægter.

Formuepleje har siden november 
2017 lanceret tre ejendomsfonde, 

rejst over 370 millioner  
kroner i kapital og opbygget en 

ejendomsportefølje på knap  
1,5 milliarder kroner.



EJENDOMME

”
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Aarhusianske og københavnske ejendomme
Ejendommene fordeler sig på seks i Aarhus og tre i hoved-
stadsområdet. Den første fond er fuldt investeret, og den 
anden fond er i færd med at foretage sin sidste investering, 
om alt går vel, og forhandlingerne ender efter planen. 

For den tredje fonds vedkommende gælder det lige-
ledes, at den med forbehold for, at forhandlingerne ikke 
ender som forventet, er ved at erhverve en ejendom, og 
så vil der derefter være et tocifret millionbeløb tilbage i 
restkapital til at investere for.

”Det er en tilfredsstillende portefølje, vi har opbygget 
på relativt kort tid, og vi har mod på meget mere, selv 
om vi absolut ikke siger ja til hvad som helst, fordi vi 
ikke vil være med til at opfylde de opskruede prisfor-
ventninger, vi ofte støder på hos sælgerne,” siger 
Formue plejes ejendomsdirektør Bettina Movang.

Formuepleje vil ikke honorere  
sælgeres høje forventninger
Det er nemlig ikke til at komme uden om, at priserne i 
takt med de uhyre lave renter har det med let at blive 
presset i vejret.

”Det er et interessant ejendomsmarked, vi er vidner 
til. Fordi renterne er så lave, er sælgernes forventninger 
til priserne tilsvarende højere, og der må vi af og til sige 
tak, men nej tak og afslå tilbuddet. Det er ikke mindst  
afspejlet i priserne på de mest attraktive ejendomme 
godt og centralt beliggende i de store byer. I nogle af de 
mulige ejendomme, man ser, skal man i hvert fald gå  
på kompromis med afkastet, hvis de skal kunne regnes 
hjem,” forklarer Bettina Movang, der aktuelt har  
følgende analyse af ejendomsmarkedet:

”Når renteniveauet er som nu, og hvis det fortsætter, 
skal man nok ikke forvente, at priserne ligefrem falder, 
men der er helt sikkert nogle sælgere, der også benytter 
den anledning til at skrue op for nogle urealistiske for-
ventninger. I de situationer står vi som sagt hellere over. 
Vi skal kunne regne afkastet hjem efter alle omkostnin-
ger, og så nytter det ikke, hvis man får forkøbt sig. Det vil 
vi ikke.”

Ejendomme er god risikospredning
På kundesiden fortæller kundedirektør Helle Snedker, at 
rådgiverteamet er helt klar til at tage imod de potentielle 
ejendomsinvestorer i den fjerde fond, og nummer fem, 
seks og derudad, når disse måtte blive åbnet for tegning. 

”En investering i ejendomme hos os er et rigtigt godt 
supplement til vores klassiske investeringsunivers med 
investerings- og kapitalforeninger med aktier og obliga-
tioner enten sammen eller hver for sig. Ejendomsinve-
steringen kræver 750.000 kroner, men dermed får du 
også adgang til et marked, som normalt er forbeholdt 
professionelle investorer, og du får et stabilt forventet  
afkast på 7 procent, hvor der er indbygget inflationssik-
ring,” siger Helle Snedker.

Ud over risikospredningen er der også nogle meget 
konkrete fordele ved at blive ejendomsinvestor.

”Rent praktisk får du som investor i vores ejendoms-
fonde anvisningsret til en bolig. Det kan jo være, at dit 
barnebarn snart skal til at studere og får brug for hjælp 
til en bolig i en af de større byer, eller måske skal du selv 
flytte til noget mindre. Lige meget hvad, så har du som 
ejendomsinvestor forhåndsret til vores udlejningsejen-
domme i en periode i forbindelse med start udlejning  
– og løbende, når der bliver ledige lejemål,” uddyber  
Helle Snedker, der også gør opmærksom på, at Formue-
pleje er Formuepleje og værdisættet det samme, uanset 
om man investerer i Safe eller Penta, ejendomme eller 
virksomhedsobligationer, LimiTTellus eller Better World.

En investering i ejendomme 
hos os er et rigtigt godt 

supplement til vores klassiske 
investeringsunivers med aktier 
og obligationer enten sammen 

eller hver for sig

Formuepleje har indtil  
videre investeret i alt ni  

boligudlejningsejendomme  
bestående af over 500 boliger  

med gode stabile  
lejeindtægter

Vi går målrettet efter  
attraktivt beliggende 

ejendomme i de store byer,  
hvor vi har en forventning om,  

at der ikke er tomgang,  
og de er fuldt udlejet stort  

set konstant



28 // FORMUE – 1. KVARTAL 2020 1. KVARTAL 2020 – FORMUE // 29

”Vi arbejder med resultathonorar i Formuepleje, og der-
for har vi fælles interesse i at minimere omkostninger og 
skabe så højt et risikojusteret afkast som muligt. Når det 
gælder ejendommene, er Formueplejes resultathonorar 
10 procent, hvis vi ender med at skabe mere end 4 pro-
cent i årligt gennemsnitligt afkast, men hvis det årlige  
afkast kun ligger mellem 2 og 4 procent, gradueres vores 
resultathonorar, og er det under 2 procent, er der ikke 
noget resultathonorar til Formuepleje. Derfor gør vi også 
en dyd ud af ikke at købe for dyrt, når vi investerer i ejen-
dommene,” siger Helle Snedker, der mener, at ejendoms-
investeringer er for alle uden skelen til alder, også selv 
om det er at regne for en langsigtet investering med en 
investeringshorisont på 5-15 år.

”Man kan sagtens investere i ejendomme som 87-årig, 
fordi investeringen kan gå i arv og omsættes frit, så det 
skal man ikke lade sig skræmme af.”

Formuepleje Ejendomme går spændende år i møde
Ovenstående er ingredienserne til succes for Formueple-
jes nyeste forretningsområde, hvor der i 2020 bliver 
endnu mere at se til med lanceringen af en ny fond som 
noget af det første. Derefter skal der kigges på endnu 
flere investeringer i attraktive boligudlejningsejen-
domme i de største danske byer.

Der vil blive afholdt generalforsamling i Formuepleje
Ejendomme den 9. marts 2020. 

FORMUEPLEJE EJENDOMME ADVISORY BOARD BESTYRELSE
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AKTIER

2019 tegner på mange områder sig til at blive et rekordår med et samlet aktieafkast, her  
ved starten af december 2019, på over 23 procent. Det er primært tre forhold, der har drevet  
udviklingen i løbet af året. Forhold, der tidligere har været en modvind for aktier, og som  
nu er vendt til medvind. I Formueplejes hovedscenarie bliver 2020 et positivt aktieår præget  
af virksomhedernes driftsevner og ikke mindst den politiske situation i USA. 

AF OTTO FRIEDRICHSEN, AKTIECHEF, FORMUEPLEJE // OTTO.FRIEDRICHSEN@FORMUEPLEJE.DK

FORNUFTIGE PERSPEKTIVER  
FOR AKTIER I 2020

    TRE FORHOLD HAR DREVET AKTIEAFKASTET I 2019

1  U-vending fra den amerikanske centralbank
Den væsentligste årsag til årets stærke start var en regu-
lær Uvending fra den amerikanske centralbank, som 
gennem 4. kvartal 2018 havde sagt, at man fortsat for-
ventede at skulle hæve renten yderligere gennem 2019. 
Kombineret med en opbremsning i den globale vækst 
var det denne indikation, der fik mange investorer til at 
frygte recession i 4. kvartal 2018 og sendte aktierne ned. 

Uvendingen kom i starten af januar 2019, hvor man 
i første omgang forsigtigt gik fra at ville hæve renten i 
2019 til at være på ”pause” og afvente udviklingen i 
den amerikanske økonomi. Den globale vækstopbrems-
ning fortsatte dog, og derfor gav centralbanken for-
holdsvis hurtigt udtryk for, at man ville begynde at 
sænke den amerikanske rente på grund af vækstop-
bremsningen og ikke mindst den forhøjede risiko i 
form af handelskonflikten mellem USA og Kina. 

Investorerne gik med andre ord fra at forvente 2 
rentehævninger i 2019 til allerede i maj at forvente  
3 rentesænkninger. Denne markante ændring i den  
forventede pengepolitik og efterfølgende også de tre  
faktiske rentesænkninger, der fulgte i løbet af året, var 
årsagen til, at amerikanske og andre aktiemarkeder 
gennem 1. halvår oplevede væsentlige kursstigninger. 

2  Bedre toner mellem USA og Kina
Handelskonflikten mellem USA og Kina har nu stået  
på i knap to år. Lige som tidligere kan meldingerne om 
fremskridt fra begge parter ofte være ganske forskel-
lige. Frem mod slutningen af april havde markedet en 
forventning om, at en handelsaftale mellem de to 
lande var nært forestående. Baggrunden skulle ses i 
positive udmeldinger fra begge parter samt udsky-
delse af yderligere amerikansk told på udvalgte kine-
siske varer. 

Den gode stemning blev dog ødelagt en søndag i 
starten af maj, da Donald Trump pludselig tweetede, 
at der den følgende fredag ville blive indført told på en 
række kinesiske varer. Den løsning på handelskonflik-
ten, som markedet i tiltagende grad havde ventet, syn-
tes nu pludselig langt væk. 

Markedsreaktionen kom også prompte og var årsa-
gen til, at afkastet i maj endte med et fald på 6 pro-
cent. Samme forløb gentog sig i juli og med et nyt 
tweet en af de første handelsdage i august. 

Set over hele 2019 er der to måneder, hvor det glo-
bale aktiemarked har præsteret negative månedsaf-
kast – maj og august, hvor Donald Trump overraskede 
markedet med tweets om handelskonflikten. 
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3  Stabilisering i den globale vækstopbremsning
Endelig har den stabiliseringen af væksten, der har præ-
get en række nøgletal siden september, været en med-
virkede faktor til årets kursstigninger. Husk på, at en  
generel nedgang i aktiviteten, og her specielt inden for 
fremstillingssektoren, også var et væsentligt tema det 
meste 2018 – og specielt i kombinationen med den  
amerikanske centralbanks forventede rentehævninger 
som omtalt tidligere. En måde at tage temperaturen på 
den tungere industri er ved at se på udviklingen i frem-
stillingssektorens PMI. Selvom denne ikke dominerer de 
vestlige økonomier, så har udviklingen i denne del af øko-
nomien fortsat en væsentlig indflydelse på det forven-
tede globale aktivitets niveau generelt. Generelt kan man 
sige, at hvis den enkelte region over 50, er fremstillings-
sektoren i fremgang. Er den under, er der tale om til-
bagegang. I dette perspektiv kan man begynde at se en 
stabilisering i flere af verdens kerneøkonomier – i nogle 
områder endda en reacceleration. En stabilisering, der 
over de seneste måneder har fået renterne til at stige og 
reduceret frygten for recession.

Historisk har et miljø med et aktivitetsniveau i fremstil-
lingssektoren under 50, der bunder ud og reaccelererer 
været blandt de mest positive driftsmiljøer for aktier.  
Siden 1970 har scenarier som disse resulteret i afkast  
på op imod 18 procent. Om end vendingen er skrøbelig, 
indikerer flere nøgletal aktuelt, at aktivitetsniveauet  
atter vil øges i foråret 2020. 

Teknologiaktier og banker i hver sin ende
Som det fremgår af den lille figur på på næste side, er 
det tekno logitunge Nasdaq-indeks blandt de bedst  
performende indeks i 2019 med et samlet afkast på 37,2 
procent. Teknologiselskaberne har profiteret af deres  
relativt høje indtjeningsvækst, høje overskudsgrader og 
ikke mindst deres cykliske natur, der i væsentlige perio-
der af 2019 har understøttet kursudviklingen. Samlet set 
er de globale teknologiselskaber, der domineres  
af amerikanske selskaber, steget med 41 procent i 2019. 

Ud over energisektoren, som naturligvis har været  
udfordret af olieprisfald og de fremadrettede forventnin-
ger til netop prisen på olie, så har selskaber inden for  

Handelskonflikten mellem USA og Kina har nu stået på i knap to år. Frem mod slutningen af april havde markedet  
en forventning om, at en handelsaftale mellem de to lande var nært forestående. Baggrunden skulle ses i positive 

udmeldinger fra begge parter samt udskydelse af yderligere amerikansk told på udvalgte kinesiske varer. 



finans (19,1 procent) leveret nogle af de dårligste afkast 
i 2019. Specielt bankerne har været ramt af det generelle 
rentefald, der er skabt efter den amerikanske central-
banks Uvending og ikke mindst den europæiske cen-
tralbanks beslutning om også at sænke renten. Det lave 
(og i nogle områder negative) renteniveau udfordrer 
bankernes indtjeningsmodel. Det skyldes simpelt sagt, 

at bankerne tjener penge på forskellen mellem ind- 
og udlånsrenter. Når banken betaler kunder 0 procent på 
deres indlånskonti og placerer til negative renter, giver 
det et naturligt pres på indtjeningen. 

Hvor det amerikanske aktieindeks er domineret af 
teknologiselskaber, er det europæiske præget af banker. 
Derfor har europæiske aktier (20 procent) også har gjort 
det dårligere sammenlignet med for eksempel ameri-
kanske (27,9 procent) i 2019. 

Forsikring af aktieporteføljen mod kraftige kursfald
Formueplejeforeningernes globale aktieportefølje,  
LimiTTellus, har en aktiv tilgang til aktieinvestering. Det 
betyder også, at der over 2019 har været aktive valg, 
hvor LimiTTellus’ aktieandel har varieret. 

I 4. kvartal 2018 øgede Formuepleje aktieeksponerin-
gen til de maksimale 130 procent. Det skyldtes kort  
fortalt, at Formuepleje ikke delte markedets recessions-
frygt, og de kraftige aktiekursfald bevirkede på davæ-
rende tidspunkt, at LimiTTellus’ kompensation for netop 
at påtage sig aktierisiko var stor og dermed attraktiv i et 
længere perspektiv. Over det tidlige forår i takt med, at 
aktierne kom stærkt igen, blev aktieeksponeringen re-
duceret til 126,75 procent. og denne andel har LimiTTel-
lus holdt fast i året ud. Udviklingen i LimiTTellus’ aktie-
andel fremgår af figuren øverst på siden.

Modsat 4. kvartal 2018 har der i 2019 været tids-
punkter, hvor investorer i langt højere grad har påtaget 
sig aktierisiko og derigennem sendt aktierne op. Målin-
ger på, hvordan aktieinvestorer generelt prisfastsætter 
aktierisiko, viste netop i slutningen af april og juli, at 
markedet havde indarbejdet forholdsvis høje forventnin-
ger til aktiemarkedet.

Da Formueplejes langsigtede syn på aktier ikke havde 
ændret sig, købte LimiTTellus aktieforsikringer i starten 
af maj og i midten af juli frem for at reducere aktieekspo-
neringen. Disse forsikringer kan sammenlignes med en 
brandforsikring af et hus. Man betaler en præmie for i 
dette tilfælde at kunne sælge en andel af sine aktier til 
en på forhånd aftalt kurs. Brænder huset (aktierne fal-
der), udnytter man sin forsikring og sælger aktier til den 
aftalte kurs. Alternativt tjener man afkastet på den under-
liggende aktieportefølje, som ligger uberørt, og "mister" 
præmien. Da optimismen i markedet var stor på de to 
tidspunkter, var præmieomkostningen lav i et historisk 
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perspektiv. Heldigvis fik LimiTTellus ikke brug for forsik-
ringspræmien, men genererede et merafkast i 2019 på 
4,1 procentpoint ved at fastholde aktieeksponeringen 
gennem hele året. 

Ud over en strategi om aktivt at udvælge attraktivt 
værdiansatte kvalitetsselskaber til aktieporteføljen,  
foretages der også løbende evaluering af den aktuelle 
samlede aktieeksponering i relation til altid at vurdere 
Formueplejes forventninger mod markedets. Netop for 
at sikre et langsigtet højt risikojusteret aktieafkast.  

Forventninger til 2020
I 2020 vil fokus rette sig mod det kommende præsi-
dentvalg i USA. Nomineringen af demokraternes præsi-
dentkandidat samt udfaldet af præsidentvalget vil 
kunne skabe væsentlige udsving i aktiemarkedet, fordi 
spændvidden på de nuværende demokratiske udfor-
drere er forholdsvis stor, og fokus blandt andet er på 
sundhedsreformer og tilbagerulning af skattereformen. 

I hovedscenariet ser Formuepleje fortsat ganske kon-
struktivt på aktiemarkedet. Værdiansættelsen er steget 
gennem 2019 og handler på nogle områder over det  
historiske gennemsnit – specielt hvis man isolerer nogle 
af de største amerikanske selskaber. Målt på andre para-
metre som eksempelvis de frie pengestrømme i selska-
berne ser værdiansættelsen mere attraktiv ud. 

Virksomhedernes indtjeningsvækst har gennem 
2019 foretaget et skifte mod et lavere niveau, mens  
omsætningsvæksten har vist sig at være mere robust. 
Med en forventning om en global vækststabilisering, og 
at væksten i nogle områder måske endda vil stige, vil 
omsætningsvækst være ét nøgleparameter for at skabe 
afkast, specielt hvis presset på kapaciteten ikke kan 
kompenseres gennem produktivitetsforbedringer. 

2020 ventes at blive et positivt aktieår præget af en 
robust vækst og fravær af recession. Derudover er 2020 
et amerikansk valgår, hvor ekspansiv finanspolitik vil 
blive et tema, og hvor yderligere fremskridt i forholdet 
mellem USA og Kina må kunne forventes. Den politiske 
usikkerhed vil i perioder være høj, men mod november 
(og efter) vil en lavere politisk risiko kunne understøtte 
en højere værdiansættelse af aktier generelt – naturlig-
vis afhængig af udfaldet af præsidentvalget. I hoved
scenariet forventes 2020 at kunne generere et positivt, 
men mere moderat aktieafkast end i 2019 og i høj grad 
defineret af udviklingen i virksomhedernes omsætning 
– derudover ikke mindst de politiske begivenheder, der 
vil være afgørende for stemningen blandt de øvrige 
markedsdeltagere i løbet af året.

På samme måde som i 2019 vil Formuepleje løbende 
evaluere aktieeksponeringen i LimiTTellus og foretage 
tilpasninger i det omfang, det synes opportunt i et lang-
sigtet perspektiv. 

Samlet set er de globale teknologi-
selskaber, der domineres af 
amerikanske selskaber, steget med 
36 procent i 2019. 

I 2020 vil fokus rette sig mod det 
kommende præsidentvalg i USA. 
Nomineringen af demokraternes 
præsidentkandidat samt udfaldet af 
præsidentvalget vil kunne skabe 
væsentlige udsving i aktiemarkedet, 
fordi spændvidden på de nuværende 
demokratiske udfordrere er forholdsvis 
stor, og fokus blandt andet er på 
sundhedsreformer og tilbagerulning  
af skattereformen. 

Ud over energisektoren, som 
naturligvis har været udfordret af 
olieprisfald og de fremadrettede 
forventninger til netop prisen på 
olie, så har selskaber inden for 
finans (18 procent) leveret nogle af 
de dårligste afkast i 2019. Specielt 
bankerne har været ramt af det 
generelle rentefald, der er skabt 
efter den amerikanske centralbanks 
U-vending og ikke mindst den euro-
pæiske centralbanks beslutning om 
også at sænke renten. 

Virksomhedernes indtjenings - 
vækst har gennem 2019 foretaget 
et skifte mod et lavere niveau,  
mens omsætningsvæksten har vist 
sig at være mere robust. Med en 
forventning om en global 
vækststabilisering, og at væksten  
i nogle områder måske endda vil 
stige, vil omsætningsvækst være ét 
nøgleparameter for at skabe afkast, 
specielt hvis presset på kapaciteten 
ikke kan kompenseres gennem 
produktivitetsforbedringer. 



AKTIEPORTRÆT 
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Et af de mange selskaber, som Formuepleje har i sin 
brede globale aktieportefølje, er det amerikanske 
kon g lomerat Berkshire Hathaway. Virksomheden  
besidder en række egenskaber såsom en indregnet 
aktie rabat samt risikospredning, som er interessante, 
når der udvælges kvalitetsselskaber til porteføljen. 

Nogle aktier er sværere at sætte i bås end andre. 
Berkshire Hathaway er en af de allersværeste. Kon-
glomeratet, der er allermest kendt for at have  

verdens mest berømte investor Warren Buffett sid-
dende for bordenden, har rødder i tekstilindustrien, 
men voksede sig stor inden for forsikring og har  
opbygget en enorm pengetank via sine hele eller 
delvise ejerskaber af en lang række kendte ameri-
kanske selskaber. 

Berkshire Hathaway-aktien er den sjettestørste  
position i Formueplejes globale aktieportefølje, fordi 
den på mange områder er et godt eksempel på den 
type kvalitetsaktier, Formueplejes aktieforvalter, Alli-
anceBernstein, foretrækker. Aktien har været i porte-
føljen siden foråret og har bidraget positivt til afkastet.

”Det er et specielt selskab, som ikke rigtigt ligner  
nogen andre selskaber. Ved at købe Berkshire Hatha-
way får man i én enkeltaktie en masse risikospred-
ning, fordi aktien er et stort sammenkog af ameri-
kansk økonomi. Samtidig er det et konglomerat, 
hvor der er en tendens til, at man handler med  
rabat, så værdien er i virkelig heden højere, end hvor 
aktiekursen ligger i dag,” siger Rasmus Lee Hansen, 
porteføljemanager hos AllianceBernstein, der står 
for aktieudvælgelsen i Formueplejes aktieportefølje, 

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

BERKSHIRE 
HATHAWAY  
– den oversete gigant

Selv om Berkshire Hathaway i skikkelse af Warren Buffett har verdens mest berømte 
investor i spidsen, bliver selskabet kun dækket af få analytikere og har i forhold til sin 
størrelse ikke den store bevågenhed. Og så er virksomheden præget af et afsindigt  
mådehold. Det ses på en hjemmeside, der minder om noget fra det forrige årtusind  
og Warren Buffets beskedne aflønning på 100.000 dollar årligt – uden optioner.

Rasmus Lee Hansen
Senior Research Analyst

AllianceBernstein

<< Warren Buffett, CEO, Berkshire Hathaway Inc

OM FORMUEPLEJES GLOBALE AKTIEBEHOLDNING

•  Formueplejes samlede globale aktieportefølje har en værdi på cirka  
19 milliarder kroner.

•  I udvælgelsen af globale aktier samarbejder Formuepleje med  
AllianceBernstein.

•  Berkshire Hathaway, der er aktieportrættet i dette magasin, udgør cirka  
3,4 procent af beholdningen i Formueplejes globale aktieportefølje.
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hvor Berkshire Hathaway udgør cirka 3,4 procent. Der-
udover bemærker Rasmus Lee Hansen også, at Berkshire 
Hathaway er et selskab, der har en fem gange højere 
markedsværdi end eksempelvis Novo Nordisk, der er 
Danmarks mest værdifulde. 

”Alligevel er det ikke ret godt dækket. Der er kun fem 
analytikere, der følger selskabet. Det er en brøkdel i for-
hold til andre selskaber i den størrelse, og Novo Nordisk 
har til sammenligning 35 analytikere. Den underdækning 
er med til at give nogle muligheder, og man kan godt 
kalde det en overset gigant,” siger han.

Når man siger Berkshire Hathaway, er det umuligt at 
komme uden om Warren Buffett, der er selve personifice-
ringen af virksomheden. Oraklet fra Omaha, som han 
også kaldes, er efterhånden blevet 89 år – eller seks år 

yngre end hans højrehånd Charlie Munger, der blev næst-
formand i foretagendet i 1978.  

Siden da har duoen kørt et legendarisk parløb og sam-
men skabt en af verdens største formuer i et selskab, der 
ikke rigtig ligner nogen andre og er præget af et sjældent 
set mådehold. Eksempelvis opret holder både Buffett og 
Munger en årlig hyre på beskedne 100.000 dollar og  
ingen optioner. 

Kigger man på Berkshire Hathaways hjemmeside,  
føler man sig hensat til 1990’erne, hvor internettet trådte 
sine barnesko. Selv om man har næsten 130 milliarder 
dollar i overskudskapital, eller ”et Niagara of cash gene-
ration”, som Buffett selv kalder det, er der ikke plads til 
unødige udgifter som eksempelvis en modernisering af 
hjemmesiden.

Men det er også et selskab, der samlet set er en  
af verdens største forsikringsforretninger og har store 
ejerandele i eksempelvis Apple (5,4 procent), American 
Express (17,9 procent) og Coca-Cola (9,4 procent) for 
blot at nævne nogle få af de mest kendte. Og man kan 
også nævne den kontrollerende aktiepost i Kraft Heinz 
og de 100 procent ejede Duracell, Geico og jernbanesel-
skabet BNSF. 

Fra tekstiler til forsikring og storinvestor
Buffett overtog aktiemajoriteten af Berkshire Hathaway  
i 1960’erne og forvandlede selskabet fra en tekstil-
virksomhed til en forsikringsvirksomhed. Der kom - 
mer kundernes præmiebetaling ind i januar, mens  
skadesudbetalingen typisk først sker et halvt års tid  
senere og naturligvis med en god avance i forhold til 

HISTORIEN OM BERKSHIRE HATHAWAY KORT FORTALT

Berkshire Hathaways historie er 180 år gammel og har sin rod i 
tekstilindustrien, men det er i 1962, at historieskrivningen for  
alvor begynder. Her begyndte en ung Warren Buffett at opkøbe 
aktier i selskabet. Allerede to år senere sælger han ud igen i  
erkendelse af, at tekstilindustrien er for nedadgående. Han bliver 
mundtligt budt 11,5 dollar per aktie i virksomheden, men da  

tilbuddet lander på skrift nogle uger senere, lyder buddet kun på 
11,375 dollar, og det gør Buffett vred. I stedet begynder han at 
øge sine egne ejerandele og sidder til sidst på aktiemajoriteten i 
selskabet. Han trækker dog hurtigt selskabet i en anden retning 
og går ind i forsikring, som baner vejen henimod andre investe-
ringer, der skaber det Berkshire Hathaway vi kender i dag. 

WARREN EDWARD BUFFETT – BLÅ BOG

• Født 30. august 1930 (89 år) i Omama, Nebraska.

•  Gift med Astrid Menks – har tre børn med sin første kone 
Susan, der døde i 2004.

•  Har ifølge Bloomberg Billionaire Index en formue på  
87 milli arder dollar – det gør ham til verdens 4. rigeste  
(6. november 2019) efter Jeff Bezos, Bill Gates og  
Bernard Arnault.

•  Foretog sin første investering den 11. marts 1942, da han 
var 11 år. Her investerede han alle de 114,75 dollar, som 
han havde sparet sammen siden han var seks. Han købte 
tre aktier i Cities Service. ”Nu var jeg blevet kapitalist, og 
det føltes godt,” har Buffett udtalt.



januarind betalingerne. I den mellemliggende periode 
finder Buffetts genialiteter sted og hemmeligheden bag 
Berk shires opstigen til de helt store. Her spinder Warren  
Buffett nemlig guld på at have rådighed over kundernes 
penge, og de bliver investeret med kolossale afkast til 
følge. Forsikringsdelen finansierer altså hele ekspansio-
nen, så den i dag udgør en mindre del af Berkshire  
Hathaways samlede aktiviteter.

I 1965 kostede en Berkshire Hathaway-aktie 19 dollar 
– og nu koster en Aaktie 327.000 dollar, fordi den  
aldrig har været splittet op, mens der også er en mere 
spiselig B-aktie for almindeligt dødelige, der koster i  
omegnen af 220 dollar. Gennem årene har Buffett  
derfor haft uofficiel status af at være verdens bedste  
investor, selv om det i de senere år har været småt med 
de mest geniale investeringer fra Buffetts hånd. 

”Berkshire har næsten 130 milliarder dollar i over-
skudskapital, som man kan bruge på spændende opkøb, 
hvis muligheden byder sig. Det gør, at den årlige bund-
linje på cirka 25 milliarder dollar efter vores vurdering 
har potentiale til at ligge endnu højere, så man kan godt 
kalde det for et underestimeret selskab. Den anden side 
af den historie er dog, at der også er dem, der mener, at 
Buffett i en årrække ikke rigtigt har kunnet finde de rele-
vante opkøbsemner og derfor er ved at blive oversvøm-
met i kontanter, som man jo ikke får meget afkast af i 
disse tider med ekstremt lave renteniveauer,” forklarer 
Rasmus Lee Hansen. 

The Buffett Touch
Spørgsmålet er derfor, om Warren Buffett har mistet  
noget af sit magiske touch, hvor han tidligere som en  
anden kong Midas har forvandlet alt, hvad han rørte ved, 
til succesfulde investeringer. Og hvad det alligevel vil  
betyde for Berkshire Hathaway den dag, andre skal tage 
over for Buffet og makkeren Charlie Munger. Som det ser 
ud lige nu, er det indiskfødte Ajit Jain og canadieren Greg 
Abel, der står til at overtage tøjlerne.

”Risikofaktorerne i selskabet er de to bestemmende 
herrers høje alder, som er svær at komme uden om. De  
siger, at der er styr på, hvem der skal tage over, men det  
er ikke ret konkret, og der er ingen tvivl om, at især  
Warren Buffetts tilstedeværelse betyder umanerligt  
meget for Berkshire. Man taler om The Buffett Touch, som 
man eksempelvis så under finanskrisen, hvor Berkshire 
Hathaway købte 5 millioner præferenceaktier i Goldman 
Sachs, da ingen andre turde. Dermed blev troen på inve-
steringsbanken genskabt ud fra devisen, at ”hvis Buffett 
tør, tør resten af markedet også”. I 2011 gjorde han det 
samme med Bank of America,” siger Rasmus Lee Hansen.

Den politiske Buffett
I 2016 bakkede Warren Buffett op om Hillary Clinton som 
amerikansk præsident, men det blev som bekendt Donald 
Trump, der løb med sejren. Det er Warren Buffett nok 
ikke helt ked af set fra et finansielt synspunkt. Donald 
Trumps storstilede skattereform i fjor gav nemlig  
Berkshire Hathaway en ekstraordinær engangsindtægt 
på 29,1 milliarder dollar. Selv efter amerikanske forhold 
er det også en slags penge.

”Derfor er der faktisk en politisk risiko i Berkshire  
Hathaway-aktien. Hvis nu Demokraternes Elizabeth  
Warren skulle gå hen og vinde, har hun luftet tanker om at 
rulle Trumps skattereform tilbage. Den var et kæmpe boost 
for Berkshire, og det modsatte vil også være tilfældet, hvis 
det skulle gå hen og blive en realitet, selv om det trods alt er 
relativt usandsynligt,” siger Rasmus Lee Hansen. 

AKTIEPORTRÆT 

FAKTA OM BERKSHIRE HATHAWAY

•  Berkshire Hathaway er et finansielt konglomerat med 
hoved aktiviteter inden for forsikring, energi, transport 
og investering. Selskabet med hovedsæde i Omaha,  
Nebraska, blev grundlagt helt tilbage i 1839 inden for 
tekstil industrien. Samlet beskæf tiger Berkshire Hatha-
ways virksomheder 389.000 ansatte.

•  Siden midten af 1960’erne har Warren Buffett haft kon-
trollen af selskabet (i dag ejer han 18 procent af selska-
bet og 32 procent af stemmerne).

•  Den samlede omsætning i selskabet var i 2018 på 
247,8 milliarder dollar. På grund af et svært år på de  
finansielle markeder lød overskuddet sidste år kun på 
godt 4 milliarder dollar – en brat nedgang fra 2017,  
der bød på en bundlinje på 45 milli arder dollar – heraf 
29,1 milliarder dollar fra skattereformen.

•  En Berkshire Hathaway-aktie kostede 19 dollar i 1965 
– i 2019 koster den 327.000 dollar. Det giver en mar-
kedsværdi på over 500 milliarder dollar – eller femte-
størst i S&P 500-indekset. 

•  Hvert år besøger knap 40.000 aktionærer Berkshire  
Hathaways generalforsamling – det er årets største begi-
venhed i Omaha. Generalforsamlingen kaldes også for 
The Berkshire Weekend eller Woodstock for kapitalister. 
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Aktieportrættet er hverken en investeringsanalyse eller en handelsanbefaling om køb eller salg af aktien og/eller investeringsløsninger udbudt af Formuepleje. 



FORMUEPLEJES KONCEPT

Formueplejes investeringsløsninger er anderledes. Siden 1986, hvor Formuepleje  
blev stiftet, har vi investeret ud fra den optimale porteføljeteori. Her er  

Formueplejes investeringskoncept kort fortalt – den let udvidede elevatoromtale om du vil.

FORSTÅ FORMUEPLEJES KONCEPT PÅ TO MINUTTER 

Formueplejes investeringskoncept byg-
ger på teorien om optimale porteføljer, 
som siger, at den optimale portefølje  
består af 75 procent obligationer og  
25 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. 

I Formuepleje er vores tilgang, at vi i 
vores investeringsløsninger bevarer det 
optimale forhold mellem aktivklasserne 
og i stedet bruger gearing som en løfte-
stang til at øge risikoen i vores blandede 
porteføljer. Vi ændrer med andre ord 
ikke på fordelingen af aktivklasserne, 
men køber derimod mere af den opti-
male portefølje, fordi det giver et bedre 
risikojusteret afkast. 

Forholdet mellem aktivklasserne er det 
samme i hver af vores fem blandede 
fonde, men risikoen i de enkelte investe-
ringsløsninger, som opnås ved forskellig 
grad af gearing varierer. Pareto er gearet 
én gang og har dermed et risikoniveau, 
der svarer til under middel. Penta er 
gearet fire gange og har dermed en høj 
risiko, der svarer til en investering i et 
globalt aktieindeks (100 procent aktier).

Formueplejes ældste investerings-
løsning hedder Formuepleje Safe. Den 
har en middel risiko, og i denne fond 
geares din investering to gange. Det vil 
sige, at når du som kunde investerer 
100 kroner i fonden, så låner Safe 200 
kroner og investerer 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 der geares 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 pointere, at det 
er fonden (i dette tilfælde Safe), som  
optager lånet. Det betyder, at al gearin-
gen 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 alminde-
lig investeringsforening. Netop fordi  
Formuepleje kun gearer med lav risiko 
og stiller danske realkreditobligatio - 
ner til sikkerhed, har det gennem en  
årrække desuden været muligt at låne 
store milliardbeløb til negative renter.

Har du spørgsmål til Formueplejes 
investeringsløsninger eller vores måde 
at investere på, er du velkommen til at 
kontakte en rådgiver på 87 46 49 00  
eller info@formuepleje.dk. 
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Lavrisikoporteføljen hedder Formuepleje Optimum og er sammensat af 2535% globale aktier – resten investeres i obligationer plus en mindre del  
virksomhedsobligationer 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

Aktier
Obligationer



AFKAST

Selv om 4. kvartal begyndte noget middelmådigt, knækkede oktober over på midten, og  
halvvejs inde i oktober begyndte pilene at vende i den rigtige retning. Recessionsfrygten tog af, 
handelskrigen blev mere forsonlig, og lagt sammen med en generelt lempelig pengepolitik gav 
det pæne kursstigninger i november. Formueplejes investeringsløsninger kan se tilbage på et 
godt år med positive afkast over hele linjen. 

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

•  Det sidste kvartal i 2019 bød overordnet på en fortsæt-
telse af de fine takter, der var gældende for aktiemarke-
det det meste af året. Oktober begyndte dog med fald 
og nogen nervøsitet, men cirka midtvejs i måneden 
blev det afløst af en mere positiv stemning på de finan-
sielle markeder.

•  Årsagen til stemningsskiftet var, at der lød mere forson-
lige toner mellem Washington D.C. og Beijing i den han-
delskrig, der p.t. er den største enkeltstående risiko-
faktor på aktiemarkedet. De mildere vinde mellem USA 
og Kina betød samtidig, at investorerne skruede ned for 
recessionsfrygten, og der kom tegn på, at den igang-
værende vækstafmatning ikke var nær så slem som 
frygtet. Det banede vejen for kursstigninger i anden 
halvdel af oktober og det meste af november, som var 
måneden med de største kursstigninger siden juni 
2019. December begyndte også positivt, men dog mere 
fladt end den foregående måned.

•  I 3. kvartal blev negative renter for alvor et fænomen, 
som investorer mange steder skulle forholde sig til. Det 
gjorde især obligationsinvesteringer ganske vanskelige, 
fordi det er sværere at skabe et positivt afkast i et nega-
tivt rentemiljø. Det gør, at der reelt ikke er noget alter-
nativ til at investere i aktier. TINA hedder scenariet  
– There Is No Alternative. Centralbankernes lempelige 
pengepolitik er dermed også en medvirkende årsag til 
at holde gang i aktiemarkedet, hvor verdensaktieindek-
set omkring december var steget 26,72 procent  
siden 1. januar 2019 og frem til 12. december. 

•  Bedringen i markedspsykologien har ydermere gjort,  
at renterne er steget fra de allerlaveste niveauer, vi har 
set, og kreditspændene på virksomhedsobligationer er 
kørt lidt ind. Begge dele er udtryk for, at et mere posi-
tivt syn på fremtidsudsigter har fået fat. Af samme 
grund har hverken USA’s centralbank Federal Reserve 
eller ECB i Europa sænket renten yderligere på deres 
respektive rentemøder i december.

4. KVARTAL RUNDEDE 2019 GODT AF
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4. KVARTAL RUNDEDE 2019 GODT AF

•  Igen i 4. kvartal viste Formueplejes investeringsløs-
ninger sig fra sin stærkeste side. Målt fra begyndelsen 
af 2019 og frem til 12. december er der over en bred 
kam skabt solide og særdeles tilfredsstillende afkast 
hele vejen rundt.

•  I Safe, der er Formueplejes middelrisikoløsning, blev 
der fra årets start og frem til redaktionens deadline den 
12. december således skabt et afkast på 20,92 procent  
– eller næsten 5,4 procentpoint mere end en tilsva-
rende investering i et middelrisikoindeks, der i samme 
periode leverede 15,33 procent.

•  I Formuepleje Penta, der svarer til en investering i 100 
procent globale aktier og dermed har risikoprofil høj, 
var afkastet endnu mere imponerende, idet det lød på 
29,94 procent i ovennævnte periode, hvor verdens-
aktieindekset MSCI AC havde et afkast på 26,72 pro-
cent. Altså et merafkast på cirka 3,2 procentpoint.

•  Formueplejes aktieporteføljer følger også godt med 
sammenlignet med verdensaktieindekset. LimiTTellus 
lå således med et afkast på 30,19 procent – eller  
næsten 3,5 procentpoint bedre end MSCI’s 26,72 pro-
cent. Formuepleje Globale Aktier lå dog godt 1 procent-
point efter med et afkast på 25,6 procent. Den nye  
globale aktiefond – Formuepleje Globale Aktier – Akku-
mulerende, der blev børsnoteret den 22. august, ligger 
til gengæld mere end 1 procentpoint foran MSCI i peri-
oden 22. august – 12. december. Globale Aktier – Akku-
mulerende kunne således bryste sig af et afkast på 9,77 
procent i den periode, mens MSCI lå med 8,49 procent.

•  Formueplejes to Better World-fonde kommer stort set 
ud på linje med MSCI. Better World Environmental  
Leaders leverede i 2019 27,42 procent i afkast – eller 
0,7 procentpoint bedre end MSCI. Better World Global 
Opportunities, der også blev børsnoteret den 22. 
august, ligger med et afkast på 8,43 procent til gengæld 
marginalt efter MSCI’s 8,49 procent.

•  I Formuepleje Fokus, der er en moderat gearet porte-
følje af realkreditobligationer, er der trods det generelt 
negative rentemiljø skabt et positivt afkast i 2019. Med 
0,48 procent er afkastet beskedent, men det vanskelige 
miljø taget i betragtning er det acceptabelt. I Formue-
pleje Obligationer har afkastet tilsvarende været på 
3,12 procent.

•  Når det gælder virksomhedsobligationer, har Formue-
plejes to investeringsløsninger også haft et udmærket 
år på linje med de sammenlignelige indeks. Formue-
pleje Global High Yield har med et afkast på 9,52      
procent klaret sig cirka 0,2 procentpoint dårligere    

end det sammenlignelige indeks, der har givet 9,73 
procent i afkast, mens EM Virksomhedsobligationer 
med 9,03 procent ligger knap 0,3 procentpoint efter sit 
indeks, der har leveret 9,31 procent.

•  Det meste af året har Formuepleje forsikret en væsent-
lig del af aktieporteføljen i det tilfælde, at investerings-
komiteens hovedscenarie om yderligere aktiestigninger 
ikke kom til at holde stik. 

•  Når man gør 2019 op som helhed, kan man konstatere, 
at det blev et år, der blev præget af meget snak om  
en recession, der aldrig kom. Godt nok har vi set en 
vækstafmatning, men ikke i nærheden af recessionster-
ritorium. Derudover har handelskrigen mellem verdens 
to stormagter USA og Kina givet anledning til mange 
overvejelser, men indtil videre er det faldet heldigt ud. 
Centralbankernes Uvending ved indgangen til 2019 
har også hjulpet til med at holde hånden under aktie-
markedet, som kan se tilbage på et flot år, hvis takterne 
indtil midten af december er blevet holdt i de sidste 
uger af 2019 (efter redaktionens deadline, red.)

•  Virksomhedernes indtjening har ligget fladt det meste 
af 2019, og nu er der forventning om, at den skal stige 
igen i 2020. Kommer det til at ske, vil det være en vigtig 
og positiv nyhed for aktiemarkedet, da det vil vise, at 
der er bund i væksten og substans i opsvinget.  

For 2020 forventer Formuepleje, at væksten bun-
der ud og i løbet af første halvår atter vil vise pæne 
væksttakter. Det er valgår i USA, og man skal der-
for forvente, at Donald Trump vil gøre alt, hvad der 
står i hans magt for at holde amerikansk økonomi 
varm, og det vil smitte af på resten af verdensøko-
nomien. Dæmper handelskrigen sig yderligere, og 
virksomhederne øger indtjeningen, alt imens vi 
undgår Brexit, er der lagt op til, at vi kan få endnu 
et tilfredsstillende investeringsår i 2020.

Alle tal og afkast er opdateret 12. december, og den sidste del af 2019  
er derfor ikke med. 

38 // FORMUE – 1. KVARTAL 2020 1. KVARTAL 2020 – FORMUE // 39



40 // FORMUE – 1. KVARTAL 2020

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

International Flavors & Fragrances er et 
amerikansk selskab med hovedkontor i New 

York. I 1958 fusionerede Polak & Schwarz med van  
AmeringenHaebler og blev til Inter national Flavors &  
Fragrances. Selskabet producerer smage og dufte til en 
lang række af hverdagsprodukter, fra mad til kosmetik. 
Selskabet har mere end 13.000 ansatte på verdensplan 
og havde en omsætning på 4 milliarder dollar i 2018.

Cognizant er et amerikansk 
multinationalt selskab med 
en række datterselskaber 

overalt i verden. De leverer forskellige IT-services. Igen-
nem IT-systemer og konsulenter hjælper Cognizant  
andre selskaber med at blive mere digitale og udbygge  
deres digitale forretning. Cognizant omsatte i 2018 for 
mere end 16 milliarder 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 6.600 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 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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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 ligger i Omaha,  
Nebraska. Multimilliardæren Warren Buffett er selskabets 
administrerende direktør og bestyrelsesformand. Warren 
Buffett 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 247,8 mil-
liarder dollar og har ca. 389.000 ansatte.

Amerikansk multinationalt konglomerat
grundlagt i 1902 under navnet Minnesota 
Mining and Manufacturing Company.  

3M produ cerer mere end 60.000 forskellige produkter 
inden for kategorier som industri, sikkerhed, sundhed  
og forbrugervarer, hvoraf mange af deres produkter  
er verdenskendte brands. 3Ms mest kendte brand er  
Post-It®, som er små gule huskesedler med lim på bag-
siden. 3M har aktiviteter i mere end 70 lande, hvor de 
beskæftiger omkring 93.000 mennesker. I 2018 omsatte 
3M for 32,8 milliarder dollar.

Microsoft Inc. er et ITfirma med 
hovedsæde tæt ved Seattle i USA. 

Firmaet blev grundlagt af Bill Gates og Paul Allen tilbage 
i 1975. Microsoft udvikler og producerer computersoft-
ware, såsom styresystemet Windows 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.

DE 10 STØRSTE 
AKTIEPOSTER
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FORMUEPLEJES FORENINGER PÅ TVÆRS 
Oversigt over samtlige Formueplejes investerings og kapitalforeninger, opgjort pr. 11. december 2019.

* Sammenligning med risikoindeks kan ses på formuepleje.dk. 
** 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 

(11.12.19)

Udbytte
regnskabsåret

2018

Emission/
indløsningssats

i %

Løbende 
omkostninger  
i % p.a.***

Investeringsunivers og strategi

Forbrugsaktier 128,19 12,80 kr. 0,16/0,14 1,79 Globale aktier inden for stabilt og cyklisk forbrug

Globale Aktier 144,25 12,60 kr. 0,19/0,16 1,63 Global aktieportefølje

Globale Aktier – Akkumulerende 109,77 Akkumulerende 0,19/0,16 1,63 Global aktieportefølje

LimiTTellus 190,66 Akkumulerende 0,23/0,16 0,88
Global aktieportefølje med mulighed for risikostyring
10% resultathonorar**

Merkur 121,30 Akkumulerende 0,70/0,70 1,14 Korrelerer svagt med aktier og obligationer

Better World  
Environmental Leaders

112,37 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

Better World  
Global Opportunities

108,43 Akkumulerende 0,18/0,14 1,71
Globale aktier, der investerer bredt i selskaber, som aktivt bidrager til en 
mere bæredygtig økonomi. Ingen sektor- eller tematiske begrænsninger

Danske Aktier 86,68 7,20 kr. 0,14/0,14 1,59 Danske aktier

EM Virksomhedsobl. 102,64 0 kr. 0,55/0,55 1,19 Virksomhedsobl. udstedt af selskaber inden for Emerging Markets

Global High Yield 94,20 1,70 kr. 0,45/0,45 1,14 Globale virksomhedsobl. med lavere gns. rating end Investment Grade

Obligationer 102,63 0,20 kr. 0,20/0,20 0,52 Danske obligationer og globale virksomhedsobligationer

Rusland 124,16 10,70 kr. 0,62/0,55 2,61 Aktier inden for SNG-området, dog primært russiske

PensionPlanner Stabil 177,67 Akkumulerende 0,35/0,35 1,66 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

PensionPlanner Moderat 194,03 Akkumulerende 0,40/0,40 1,69 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

PensionPlanner Balance 231,89 Akkumulerende 0,35/0,35 1,53 Balanceret portefølje med ligelig fordeling af obligationer og aktier

PensionPlanner Vækst 276,44 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

Investeringsunivers og strategi Lavrisikoportefølje Lavrisikoportefølje med anvendelse af tangentporteføljeteori Rentearbitrage

Typisk gearing 0 1 2 3 4 4

Risikokategori* Lav Under middel Middel Over middel Høj Lav til under middel

Eksponeringer i % af balance

Obligationer og kontanter 46 50 60 68 70 100

Markedsneutrale stategier 0 3 3 3 3 0

Virksomhedsobligationer 23 11 5 0 0 0

Globale aktier, bruttoeksponering 32 36 32 29 28 0

Markedseksponering i %

Obligationer og kontanter 48 94 164 245 314 499

Markedsneutrale stategier 0 6 8 10 11 0

Virksomhedsobligationer 24 20 14 0 0 0

Globale aktier, nettoeksponering 33 68 87 106 126 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 11. december 2019 130,60 150,85 179,27 215,49 243,86 126,90

High Water Mark 130,94 151,96 181,15 218,63 247,91 129,97
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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/mød-os.
 
 

Introduktion til Formuepleje
Kom og få en introduktion til Formueplejes måde at investere og rådgive på.  

Vi kommer omkring disse emner:

TID OG STED

HELLERUP Tirsdag den 14. januar kl. 17.00

AARHUS Tirsdag den 14. januar kl. 17.00

KØGE Torsdag den 23. januar kl. 17.00

AARHUS Mandag den 27. januar kl. 17.00

HELLERUP Mandag den 27. januar kl. 17.00

ESBJERG Torsdag den 30. januar kl. 17.00

AARHUS Torsdag den 6. februar kl. 17.00

HELLERUP Torsdag den 6. februar kl. 17.00

ODENSE Tirsdag den 18. februar kl. 17.00

EBELTOFT Torsdag den 20. februar kl. 17.00

HELLERUP Fredag den 28. februar kl. 12.00

AARHUS Fredag den 28. februar kl. 12.00

AARHUS Tirsdag den 10. marts kl. 17.00


