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HISTORISK HALVÅR
MED CORONA
Hurtigste og dybeste kursfald
blev afløst af optur i april

FÅR DU NOK UD AF
DINE PENSIONSPENGE?
Tal med en rådgiver og få hjælp til
at optimere din pension

INVESTOR MED
IS I MAVEN
Flemming Hald har prøvet udsving før

FORMUE – 3. KVARTAL 2020 1

LEDER

Coronaen er en
påmindelse om værdien
af langsigtet investering
Coronapandemien er en anomali, der har medført omfattende
nedlukning af samfund og økonomisk aktivitet verden over.
Netop derfor er der også god grund til at formode, at der indfinder sig
mere normale tilstande ret hurtigt, efter at krisen er overvundet.
AF SØREN ASTRUP, direktør, Formuepleje // sa@formuepleje.dk

Årsskiftet 2020 markerede, at verdensøkono
mien overordnet set befandt sig i det længst
varende økonomiske opsving i verdenshisto
rien. Sundhedstilstanden i langt de fleste
betydende økonomier var ganske god med
særdeles lav arbejdsløshed og stadig fornuf
tige vækstrater. Samtidig var der kommet ro
på situationen mellem Kina og USA i form af
en fase 1-handelsaftale, Brexit-situationen var
kommet under nogenlunde kontrol, og det lå
i kortene, at der ville være plads til moderate
finanspolitiske lempelser både i Europa og
USA, hvor vælgerne tilmed skulle forkæles
frem til præsidentvalget i november. Det var
dengang…
V, U, L eller W?
Her i femte måned efter at politikere
verden over satte økonomierne på fuldt stop,
diskuteres det stadig flittigt blandt økonomer
om konjunkturforløbet nu får karakter af en
V-formet udvikling (det vil sige hurtigt ned
og hurtigt op), et U, L eller måske et W.
Enkelte økonomer såsom OECD’s gene
ralsekretær Angel Gurria frygter det værste i
et scenarie i den til dato mest dystre økono
miske prognose, jeg har set. Her går frygten
på, at en anden bølge af corona vil sende den
globale vækst ned med hele 7,6 procent i
2020 og kun et plus på 2,8 procent i 2021.
To ting er værd at holde øje med i forbin
delse med prognosen. For det første er det
ikke OECD’s hovedscenarie, og for det andet

2 FORMUE – 3. KVARTAL 2020

skal den dystre forudsigelse ses som et afsæt
for OECD’s væsentligste budskab lige nu
til verdens politikere og centralbankchefer:
”Dette er ikke tiden til at drøfte, om under
skuddet på de offentlige budgetter bliver for
stort, eller om den offentlige gæld vokser
for kraftigt. Det må vente, indtil krigen mod
corona er vundet.”
Budskabet understreger, at alle sejl skal
sættes, både hvad angår pengepolitik og
finanspolitik – no matter what. Det er de også
blevet, selvom det går langsomt med den
politiske proces visse steder.
I Formuepleje er det vores hovedscenarie,
at konjunkturforløbet bliver et ”hurtigt ned
– hurtigt op” – altså en V-formet udvikling.
Det er klart, at det ikke vupti-vupti i løbet af
få måneder bliver en tilbagevenden til samme
lave arbejdsløshed og forbrugeroptimisme
som før nedlukningerne. Og det er er klart,
at nedlukningerne i den grad har været med
virkende til at accelerere nogle udviklinger,
som allerede var i gang. Det er blandt andet
øget regionalisme i verden, ombrydning af
virksomheders globale værdikæder og øget
digitalisering.

nedturen i slutningen af februar og marts
med de hurtigste og dybeste fald i børshisto
rien ikke vores hovedscenarie i starten af året.
Alt i alt betyder det, at det har været uven
tet voldsomt at være investor i første halvår
– også i Formuepleje. Det er vi på ingen måde
stolte af. Til gengæld er vi taknemmelige og
stolte over den store tillid, som vores kunder
har udvist over for os under coronakrisen.
Tak for det.
Slutteligt vil jeg byde velkommen tilbage
til magasinet FORMUE, der i marts også
blev bremset af coronavirussen og sat på
ufrivillig pause.
Fokus denne gang er selvfølgelig analyser,
som går i dybden med, hvordan vi ser verden
og mulighederne for at skabe gode risiko
justerede afkast i år 0 efter corona.
Dertil har vi et ”kreativt investorportræt ”
af Flemming Hald, der efter en lang karriere
i reklameverdenen, har slået sig ned som
kunstner. Du kan også læse om, hvordan du
placerer dine pensionsmidler i Formueplejes
investeringsløsninger, og hvad du som kunde
kan forvente af Formuepleje.
Rigtig god læselyst.

Tak for den store tillid
Indtil videre er aktiemarkederne enige med
vores hovedscenarie, som vi i investerings
komiteen fortalte om i midten af marts, da
der kun var få optimister blandt kapitalfor
valtere. Desværre var voldsomheden af

Søren Astrup, direktør,
Formueplejeforeningerne
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Magasinet FORMUE er udarbejdet af Formuepleje A/S til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller
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forårsaget af investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i Magasinet FORMUE.
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NYHEDER

Loftet for indskud
er steget til 100.000 kroner
på aktiesparekontoen
Fra 1. juli 2020 er det muligt at indskyde
100.000 kroner på aktiesparekontoen mod
de tidligere 50.000 kroner.
Aktiesparekontoen kan oprettes til såvel
voksne som børn, og i regi af aktiespare
kontoen er det muligt at investere i børs
noterede aktier og aktiebaserede investe
ringsforeninger. I Formuepleje er det
muligt at investere i følgende fonde til
aktiesparekontoen: Globale Aktier, For
brugsaktier, Danske Aktier, Rusland,
Better World Global Opportunities, Better
World Environmental Leaders, LimiT
Tellus, Globale Aktier – Akkumulerende.
Kontakt en rådgiver, hvis du vil vide mere
om mulighederne for at anvende aktiesparekontoen til opsparing eller læs mere
om aktiesparekontoen på formuepleje.dk
under rådgivning/skat.

Så du vores Formueplejedag??
Vores virtuelle Formueplejedag løb af stablen den 29. april. Hvis du ikke havde
mulighed for at deltage eller har lyst til at gense indlæggene, kan du se dem på
formuepleje.dk/formuepleje-insights.
Alle invitationer fra Formuepleje udsendes via e-mail og kun til investorer, der
har underskrevet en samtykkeerklæring. Hvis du ikke allerede har underskrevet
en samtykkeerklæring, kan du gøre det med NemID på formuepleje.dk
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Mest læste på
formuepleje.dk
Målt i perioden 1/4 til 15/6 2020
1 Lagerbeskatningen – derfor
er den ikke så ringe endda
Den ældre artikel om lagerbeskat
ning fra 2013 har overraskende stor
bevågenhed. Lagerbeskatningen er
faktisk slet ikke så dum, som mange
formoder. Selvom Formuepleje
selskaberne, som artiklen tager
udgangspunkt i, i dag er blevet for
eninger, gælder fordelene stadig.
2 Aktiesparekonto på vej
med nyt loft
I artiklen gennemgår kunderådgiver
Helle Snedker det nye loft for, hvor
meget der kan indskydes på en aktie
sparekonto. Ved at hæve loftet frem
står aktiesparekontoen mere attrak
tiv, men det har også medført, at det
er mere vanskeligt at finde ud af det
præcise beløb, man kan indskyde,
når grænsen hæves.
3 Få et hurtigt overblik over
de nye skattesatser i 2020
Interessen for denne artikel fra star
ten af året er stadig stor. Her gen
nemgår Helle Snedker, hvorfor man
med fordel kan give sin privatøko
nomi et servicetjek og blive opdateret
på de gældende skatteregler. Artiklen
giver også overblik over de vigtigste
ændringer inden for skat, pension og
gaver i 2020.

Udnyt mulighederne
i Formueplejes
Premium-app
Formueplejes Premium-app er en del af Formueplejes
VIP-service til investorer, der har investeret mindst
3 millioner kroner i en eller flere af vores investerings
løsninger.
I appen kan du finde oplysninger om formue og
afkast, nyheder samt de kundearrangementer, du som
Premium-kunde i Formuepleje har adgang til. Herudover
er der adgang til at kontakte din personlige rådgiver.
Udover at du i et relativt detaljeret format kan følge
den daglige udvikling i din investering i den nye app,
kan du også hente den kvartalsvise rapportering som
en PDF inde i appen.
Hvordan kommer du i gang
Du finder appen ved at søge på Formuepleje i App Store
på din iPhone eller i Google Play på din Android-telefon.
Første gang du logger dig på, skal du bruge dit NemID,
og herefter vil du få tilsendt en kode, du skal bruge for
at logge ind.
Kontakt din rådgiver eller Formuepleje på
info@formuepleje.dk, hvis du har spørgsmål eller brug
for hjælp til at komme i gang.

Nye kapaciteter i Formuepleje
Holdings bestyrelse
Formuepleje Holding A/S har i forbindelse med årets general
forsamling valgt de to erhvervsfolk Jesper Balser og Preben
Damgaard ind som nye bestyrelsesmedlemmer. Begge kom
primo 2018 med i Formueplejes ejer- og kundekreds, da deres
kapitalforvalter Wealth Management Fondsmæglerselskab
blev fusioneret ind i Formuepleje. I dag har de hele deres
likvide formuer investeret i Formueplejes investeringsløs
ninger. Begge har samtidig med deres indtræden øget deres
respektive ejerandel i Formuepleje Holding.
Såvel Jesper Balser som Preben Damgaard har gennem
mange år været velkendte personer i dansk erhvervsliv. Preben
Damgaard stiftede i sin tid Damgaard Data, som siden fusione
rede med Navision, som oprindeligt blev grundlagt af Jesper
Balser. Selskabet Navision blev i 2002 opkøbt af Microsoft for
over 10 milliarder kroner.
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Stærk
bestyrelsesprofil
til Formueplejes
foreninger
Formueplejeforeningerne, det vil sige Investeringsforeningen Formuepleje og
kapitalforeningerne, har fået nyt bestyrelsesmedlem i skikkelse af professor, ph.d.
og cand.merc.jur. Hanne Søndergaard Birkmose. Kundedirektør Helle Snedker
har sat hende stævne for at høre, hvordan hun vil gribe sin nye rolle an.
AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, pressechef, Formuepleje // jbk@formuepleje.dk

Tidligere i år blev Hanne Søndergaard Birkmose en
del af bestyrelsen i Formueplejeforeningerne, som
består af Investeringsforeningen Formuepleje og
Formueplejes seks kapitalforeninger.
Til daglig har Hanne Søndergaard Birkmose sin
gang på Juridisk Institut, Aarhus Universitet, og hun
har titel af både professor, ph.d. og cand.merc.jur.,
så generaliebladet er i den grad på plads.
At hun passer ind i Formueplejeforeningernes
bestyrelse vidner mange års arbejde med selskabs
ret, corporate governance og regulering af den
finansielle sektor om.
For at understrege den faglige viden og tyngde er
hun desuden forfatter til flere bøger om regulering af
investeringsforeninger og alternative investerings
fonde. Sidstnævnte er netop den kategori, som For
mueplejes balancerede afdelinger som for eksempel
Safe og Penta tilhører.
Hanne Søndergaard Birkmose er et nyt navn i For
muepleje-regi, men fagområdet er ingenlunde ukendt
for det fremtidige bestyrelsesmedlem. Kundedirek
tør i Helle Snedker, som til daglig sidder med ansva
ret for Formueplejes rådgiverteam, inviterede Hanne
Søndergaard Birkmose til en samtale om hendes
forventninger til den nye opgave, hun skal løse.
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Helle Snedker: ”Bestyrelsens opgave er blandt andet
at repræsentere investorerne, og det er jo ikke mindst
derfor, at jeg synes, det kunne være interessant at sidde
her med dig, Hanne. Når vores kunder investerer hos
os, investerer de i en eller flere af vores 22 børsnoterede
foreninger. Det er ikke altid 100% klart for medlemmer
af en investeringsforening, at de principielt har slået
sig sammen med en række andre investorer med tilsvarende risikovillighed og investeringsstrategi, og at de
løbende vælger en bestyrelse til at repræsentere sig.”
Hanne Søndergaard Birkmose: ”Ja, jeg er medlemmernes repræsentant og ikke ledelsens. Jeg skal
heller ikke være ledelsens medløber, men være i
løbende dialog med ledelsen og give den nødvendige
sparring, så vi i fællesskab sikrer den bedst mulige
rapportering og den højeste kvalitet inden for com
pliance og god governance. Min baggrund er, at jeg
har en anden profil og ikke kommer fra finans
verdenen. Jeg har heller ikke en lang række af
bestyrelsesposter bag mig, men jeg kommer med
en indsigt i de udfordringer, der måtte være, fordi
jeg har arbejdet teoretisk med de opgaver. Jeg er
god til at stille de gode spørgsmål og undre mig, og
>>
det er i virkeligheden det, der er en af bestyrelsens

”

Jeg er god til at stille de gode
spørgsmål og undre mig, og det
er i virkeligheden det, der er en
af bestyrelsens hovedopgaver.
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”

For mig står Formuepleje
som en solid virksomhed,
der ikke er bleg for at vise
ansvarlighed – eksempelvis
på compliancedelen.

hovedopgaver, så vi kan blive klogere på, hvad det er for
en virksomhed, vi arbejder med, hvor den er på vej hen,
og hvordan den skal udvikle sig.”
Helle Snedker: ”Ja, som jurist kender du, om nogen, lovgivningen, og i Formuepleje arbejder vi jo i et komplekst felt
med røde produkter, hvor mange udenforstående ikke har
den nødvendige indsigt. I modsætning til de fleste andre
danske investeringsforeninger sidder vi selv med den direkte
kontakt til kunderne, som jo stadig kan komme og gå, som
de vil, og gå ind og ud af vores 22 børsnoterede investeringsløsninger hele døgnet rundt. Er det også et område, hvor du
kan bidrage med din viden og kompetencer?
Hanne Søndergaard Birkmose: ”Ja, det vil jeg helt
klart mene, for det stiller nogle krav til vores set-up. Selve
compliancedelen er et område, der kommer mere og
mere fokus på. Det er bare supervigtigt, når du har med
finansiel virksomhed at gøre, fordi det er en kompleks
verden, og der kommer mere og mere lovgivning på om
rådet. Derfor kan det nogle gange være en fordel at gå et
skridt længere, end man er forpligtet til. Jeg kan også
nævne, at et af mine forskningsområder handler om det,
der foregår på generalforsamlinger, hvor man af og til
godt kan undre sig over, hvor lidt aktivt investorerne
bruger de rettigheder, de egentlig har. Der bliver generelt
set kun stillet få spørgsmål og rejst få forslag fra investor
side i danske investeringsforeninger. Det afspejler for
mentlig en form for tillid til, at tingene foregår, som de
skal. Så den tillid skal vi leve op til.
Helle Snedker:”Hvordan kom du egentlig i dialog med
Formuepleje, og hvad er dit indtryk af vores virksomhed?
Hanne Søndergaard Birkmose: ”Jeg var i dialog med
Søren Astrup (direktør i Formuepleje A/S) og Carsten
With Thygesen (formand i Formueplejes foreninger)
nogle gange, og så fik vi talt os frem til, at det var en god
ide, at jeg kom med i bestyrelsen. For mig står Formue
pleje som en solid virksomhed, der ikke er bleg for at vise
ansvarlighed – eksempelvis på compliancedelen.
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Helle Snedker: ”Fra tid til anden er der jo også nogen, der
kigger kritisk på os, og så er det naturligvis meget vigtigt, at
vi står på platforme, der er i orden. Der er vi meget bevidste
om, at vi skal være oppe på lakridserne. Vi ved godt, at vi
i sidste ende står på kundernes nåde – samtidig med, at
vi også har en stor selvbevidsthed om, at vi leverer både
rådgivning og investeringsløsninger fra øverste hylde.”
Hanne Søndergaard Birkmose: ”Det er også noget af
det, der gør opgaven som bestyrelsesmedlem interessant.
For mig at se er der et enormt potentiale i investering,
hvor folk i højere grad aktivt træffer et valg om at placere
deres penge. Det kunne være meget interessant at få
hul på det. Danskerne er desværre ikke så gode til at se
mulighederne i investering, som de kunne være, og som
de faktisk også har midlerne til. Der er en form for
berøringsangst i forhold til finansielle produkter. Vi ved
alle sammen godt, at vi skal have en bankkonto, for det er
vi ligesom nødt til, og også, at vi skal have noget finansie
ring til vores bolig, men så stopper det ligesom der.
Måske tænker folk, at det ikke er nødvendigt eller
måske, at de ikke kan finde ud af det, selv om det er med
investeringer, hvor det virkelig batter. Som samfund ville
det også være i den fælles interesse, hvis vi i højere grad
kunne sætte investeringer på dagsordenen.”
Helle Snedker: ”En anden af mine kæpheste er, at vores
kunder ofte er mænd. Både de eksisterende og potentielle
kunder. Måske har han solgt en virksomhed, og hustruen
sender ham hen for at tale med os. Der ender det tit med, at
vi siger, at vi skal ses igen, og næste gang skal hustruen også
med. Investering er en vigtig fælles beslutning, og det er vigtigt, at begge parter er inde over. Og for os er det ikke sjovt
at forhandle med en, der ikke er i rummet. På den baggrund synes jeg, at det er godt med noget mangfoldighed i
bestyrelsen, ligesom jeg også sætter en ære i at skabe mangfoldighed i vores rådgivningsteam.”

Hanne Søndergaard Birkmose: ”Alder, personlige
erfaringer, kompetencer og køn er alle parametre, der er
i spil, når man skal udføre det gode bestyrelsesarbejde.
Jeg er glad for, at jeg ikke er valgt på baggrund af mit køn,
men vi kommer ikke uden om, at det et eller andet sted
også er et parameter. Det skal helst bare ikke være det
udslagsgivende. For mig skal en god bestyrelse helt
sikkert supplere hinanden, så den ikke bliver ens – og
dermed tænker ens.”
Helle Snedker: ”Det lyder som nogle spændende og
interessante tanker, du har gjort dig. Kan du uddybe lidt
om, hvordan du ellers vil gribe opgaven an?
Hanne Søndergaard Birkmose: ”Jeg er enormt
ydmyg over for den opgave, jeg skal varetage. Som person
lytter jeg mere, end jeg taler, og jeg tænker mere, end jeg
taler, og det tror jeg kan være fint i bestyrelsessammen
hæng. Man skal lige mærke efter, hvilken dynamik der
skal være, og hvad der foregår. På den led er jeg afbalan
ceret og god til at afkode, hvad der foregår.”

Helle Snedker: ”Hvad med det rent investeringsmæssige
for dit eget vedkommende – hvordan er din egen tilgang til
investering og risiko?”
Hanne Søndergaard Birkmose: ”I 2008 havde jeg
et kortvarigt ophold i finansbranchen, da finanskrisen
rasede, og der fik jeg som mange andre lært meget om
risiko. En god læresætning er i hvert fald, at man aldrig
skal investere mere, end man kan tåle at tabe. Man skal
også forstå, hvad man investerer i. Med den indstilling
kan det ikke gå helt galt. Men jeg er pinligt bevidst om,
at man ultimativt kan miste alt.”
Som bestyrelsesmedlem i Formueplejeforeningerne
bliver Hanne Søndergaard Birkmose investorernes repræ
sentant i Investeringsforeningen Formuepleje, hvor 16
af Formueplejes børsnoterede investeringsløsninger er
placeret, og Formueplejes seks kapitalforeninger Pareto,
Safe, Epikur, Penta, Fokus og Merkur. Du kan se sam
mensætningen af bestyrelsen i grafikken herunder.

FORMUEPLEJE A/S

K APITALFORENINGERNE
PARETO, SAFE, EPIKUR, PENTA,
MERKUR OG FOKUS

INVESTERINGSFORENINGEN
FORMUEPLEJE

BESTYRELSEN

Carsten With Thygesen
Bestyrelsesformand

Lars Sylvest
Bestyrelsesmedlem

Hanne Søndergaard
Birkmose
Bestyrelsesmedlem

Michael Vinther
Bestyrelsesmedlem

Læs mere om de enkelte bestyrelsesmedlemmer på formuepleje.dk/kontakt/foreningsbestyrelsernee

INVESTORERNE
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Corona har skabt
et historisk halvår
uden fortilfælde
Første halvår har på grund af coronapandemien udviklet sig helt anderledes
end forudset. Februar og marts bød på dybe fald i vækstrater og aktiekurser.
Hurtig og markant indgriben fra centralbanker og regeringer med
penge- og finanspolitiske hjælpepakker fik den positive stemning til at vende
tilbage på de finansielle markeder i 2. kvartal.
AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, pressechef, Formuepleje // jbk@formuepleje.dk

Det kommer næppe bag på nogen, men det har været
et halvår i coronaens tegn for både verdensøkonomien
og de finansielle markeder. Udbruddet af Covid-19virusset i begyndelsen af året satte verden på den
anden ende og forårsagede, at regeringer verden over
måtte lukke deres samfund helt eller delvist ned.
Væksten har derfor taget et voldsomt dyk i løbet af
første halvår, og i februar og marts spredte der sig,
særligt mod slutningen af marts, en panisk stemning
på de finansielle markeder med store kursfald til følge
inden for alle aktivklasser, også de mere sikre
realkreditobligationer.
Det fik de fleste toneangivende central
banker til at handle hurtigt og drastisk
med omfattende pengepolitiske
lempelser, og fra

regeringside blev der fulgt trop med store finanspoli
tiske hjælpepakker i både USA, Europa, Storbritannien
og Japan, selv om det i EU-regi har trukket lidt ud med
at nå til enighed blandt de 27 medlemslande.
Men de hurtige reaktioner mildnede stemningen på
de finansielle markeder i slutningen af marts, og siden
er kurserne steget kraftigt blandt andet efter en meget
stærk april. Vi kan dermed se tilbage på fem historiske
måneder på aktiemarkedet efter voldsomme kursfald i
februar og marts, der endte som de hurtigste og dybe
ste kursfald nogensinde – værre end både børskrakket
i 1929 og finanskrisen i 2008. De kursfald blev i april
til gengæld afløst af den bedste måned på det ameri
kanske aktiemarked siden slutningen af 1980’erne.
”Mange undrer sig forståeligt nok over, at aktierne
med udsigt til recession, højere arbejdsløshed og
lavere indtjening i virksomhederne alligevel har
klaret sig relativt godt. Det kan også godt se
lidt specielt ud med de dyk, vi har oplevet,
>>
men det skyldes, at investorerne ser
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fremad, og det, de ser, ser bedre ud. Blandt andet fordi
centralbankerne, især den amerikanske, har grebet
voldsomt ind,” siger Henrik Franck, investeringsdirek
tør og partner i Formuepleje og tilføjer, at investorerne
også har reageret, som de har, fordi de har kunnet se,
at coronapandemien er et udefrakommende fænomen,
hvor årsagerne til andre kriser som IT-boblen og
finanskrisen var nogle helt andre:
”Som Fed-chef Jerome Powell har udtalt, skyldes
denne krise ikke et eksisterende problem, der har vok
set sig stort som for eksempel en boligboble, eller at
hele det finansielle system var i store problemer på
grund af for høj gæld. Økonomien havde det fint inden
corona, og det havde det finansielle system også. Ana
lysen er derfor, at corona er et stort og voldsomt pro
blem lige nu og her, som også kan medføre nogle mere
varige skavanker, men grundlæggende bliver verden
normal igen, når pandemien er inddæmmet. Så kan det
godt være, at vores ændrede adfærdsmønstre har med
ført nogle nye og permanente vilkår for virksomheders
muligheder for at drive forretning.”

Gode aktieafkast dækker over store forskelle
Nu kører den store diskussion om, hvordan vi så kom
mer ud på den anden side efter Covid-19. Med udvik
lingen på de finansielle markeder siden bunden den
23. marts tegner der sig allerede et billede af, at både
verdenssamfundet som helhed og de finansielle mar
keder kommer helskindet igennem.
”Den voldsomme opbremsning vi fik, forventes afløst
af en hurtig genopretning frem mod og gennem 2021, så
de næste 18 måneder rent indtjeningsmæssigt ser netto
stort set uændret ud,” forklarer Otto Friedrichsen, aktie
chef og partner i Formuepleje.
Otto Friedrichsen advarer dog imod, at man ser for
forsimplet på, at aktiemarkedet nu er ovenpå og allerede
videre efter Covid-19. For mange virksomheder har
situationen betydet, at vigtigheden af forventet indtje
ning er blevet skubbet i baggrunden til fordel for likvidi
tet og solvens, mens andre ligefrem har kunnet lukrere
på coronakrisen og er kommet styrket ud af den.
”Der er enorm forskydning mellem de sektorer og sel
skaber, der har klaret sig godt igennem coronapandemien

>>
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og de, der har klaret sig mindre godt. Aktiemarkedet er
kommet godt igen, men det skyldes ikke en generel
præstation, men at nogle få og meget stærke aktører har
trukket tingene op. Energi, banker og luftfart er nogle af
dem, der har været og er ramt hårdest, mens IT- og
sundhedsselskaber har klaret sig godt. For eksempel
har et selskab som Amazon ligefrem nydt godt af coro
nakrisen, mens andre har været helt lukket ned og set
hele forretningsgrundlaget smuldre uden at kunne gøre
noget,” nævner Otto Friedrichsen og peger på, at over
40 procent af det amerikanske S&P 500-indeks nu udgø
res af selskaber inden for teknologi og sundhed, fordi
disse to sektorer gennem en længere periode har out
performet de andre.
”Over 20 procent af vægten i S&P 500 udgøres af de
fem største selskaber, som alle er inden for teknologi:
Microsoft, Apple, Amazon, Google og Facebook. På trods
af at aktiemarkedet er kommet stærkt igen efter 23.
marts, skal man altså lige holde sig for øje, at det i høj
grad skyldes få stærke sektorer og selskaber. Mediansel
skabet i S&P 500 ligger væsentligt lavere rent afkastmæs
sigt. Det er en vigtig nuance at få med, når man undrer
sig over, hvordan aktiemarkedet kan klare sig så godt i
en så alvorlig situation,” fremhæver Otto Friedrichsen.
På den baggrund skal man heller ikke tro, at udford
ringerne nu er væk. Coronapandemien vil uden tvivl
påvirke dette års indtjening i virksomhederne:
”Det er helt naturligt, når så mange ting har været
lukket ned. Men så længe markedsdeltagerne har en
forventning om, at tingene kommer i gang igen, og
indtjeningen igen indfinder sig i selskaberne, vil mange
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forholde sig til det langsigtede potentiale – specielt i for
hold til ekstraordinære forhold omtalt ovenfor.
På langt sigt er det indtjeningen i virksomhederne,
der driver aktiemarkedet. Den situation, vi har oplevet i
første halvår, er dog så speciel, at mange investorer har
afskrevet 2020 som et indtjeningsår og til gengæld for
venter, at vi kommer ind på det rette spor i løbet af 2021.
Derfor er der overordnet set stadig en god bund under
aktiemarkedet, som også bliver hjulpet af, at de lave ren
ter gør, at der ikke er alternativer til aktier,” siger Otto
Friedrichsen.
Målinger af investorernes opfattelse af aktierisiko
viser, at investorer er gået fra at kunne opnå en ekstra
ordinær kompensation for at påtage sig aktierisiko til
bage i slutningen af marts måned til nu at blive gennem
snitlig kompenseret.
”Det betyder, at mange investorer i dag fuldt ud har
inddiskonteret et kraftigt rekyl i de finansielle markeder.
Ændringer til denne opfattelse vil naturligt skabe vola
tilitet og aktiekursfald, hvilket også er årsagen til For
mueplejes gradvise reduktion af aktierisikoen gennem
april og maj måned,” forklarer Otto Friedrichsen.
Dyk i antallet af amerikanske lønmodtagere
Chefstrateg og partner Morten Obel Skriver fremhæver,
at forskydningen også gælder geografisk. Det kan man
se ved at kigge på de fremtidige vækstudsigter målt på
erhvervstilliden.
”Her er Kina stærkt på vej tilbage, mens USA kan
se lyset for enden af tunnellen, men dog fortsat har et
stykke endnu, og vi skal formentlig ind i 2022, før det

Den tysk-franske hjælpepakke, som
kansler Angela Merkel og præsident
Emmanuel Macron har præsenteret,
er et udtr yk for et sceneskifte.

tabte er indhentet. Europa ser værst ud, selv om det
stille og roligt går den rigtige vej, og politikerne bliver
lige nu testet på deres loyalitet til EU-samarbejdet. Men
i hele denne genopretning og genåbning af samfundene
er det vigtigt, at retningen er rigtig, og det ser ud til at
være tilfældet langt de fleste steder efter den uvished,
vi så især i februar og marts,” forklarer Morten Obel
Skriver og bemærker, at arbejdsløsheden i USA med
rekordhastighed er steget til langt over finanskrise
niveau under coronakrisen:
”Antallet af lønmodtagere i USA er i år gået fra 152
millioner til godt 130 millioner, som cirka var niveauet
i slutningen finanskrisen. I maj så det ud til, at antallet
kom lidt tilbage, men opgørelserne er meget usikre,
fordi så mange har været igennem systemet på meget
kort tid. Men vi kan godt være forsigtigt optimistiske,
og mange vil vende tilbage til arbejdet i takt med, at
USA bliver genåbnet, og vi kan forvente bedre arbejds
løshedstal i den kommende tid. Arbejdsløshedstallene
er astronomiske og ser meget voldsomme ud lige nu,
men det afspejler den ekstraordinære situation, vi står i.
Selvom mange kan vende tilbage til arbejde, vil der
ikke være arbejde til alle, og hvis vi skal bruge historien
som guide, vil der gå mange år, inden jobskabelsen
har bragt arbejdsstyrken op på samme niveau som
før corona.”
Finanspolitik i højsædet
Covid-19-krisen har også medført, at verdens politiske
magthavere har været tvunget på banen med finans
politiske beslutninger, der før corona nok var efterlyst
mange steder fra, men som samtidig lod vente på sig.
Ikke uden en vis irritation fra centralbankerne, der
brugte store dele af 2010’erne på at føre lempelig
pengepolitik.
”Vi har haft en klar forventning om, at finanspolitik
ken ville komme på dagsordenen i løbet af 2020’erne,
men det har coronakrisen i den grad rykket frem. Pen
gepolitik, som er centralbankernes domæne, er fortsat
af afgørende vigtighed, men finanspolitikken, som er
regeringers ansvar, er kommet øverst på dagsordenen,
og noget hurtigere end nogen kunne forudsige. Det er
nyt,” forklarer Henrik Franck og peger blandt andet på
den tysk-franske hjælpepakke, som kansler Angela
Merkel og præsident Emmanuel Macron har præsen
teret som et udtryk for et sceneskifte.
Tyskland, der ellers har været svoren tilhænger af
strikse budgetter i EU-landene og restriktive krav til de

sydeuropæiske lande, er pludselig skiftet over til holdet,
der går ind for finanspolitiske lempelser, hvor lande
som Danmark, Østrig, Sverige og Holland fører en mere
restriktiv linje, hvor der ikke skal ydes nødhjælp uden
visse betingelser til lande som Italien og Spanien, der er
hårdt coronaramt.
”Det er ny situation, som også kommer til at tegne
EU-debatten fremover. Med Storbritannien ude har
Danmark og de tre andre lande mistet en allieret, hvor
Tyskland og Frankrig tegner en mere føderalistisk
linje,” vurderer Henrik Franck.
Behov for flere tiltag
Et vigtigt spørgsmål er desuden, om det nuværende
antal hjælpepakker og niveauet af dem rækker til at
trække verdensøkonomien ud på den anden side af
corona i god behold. Blandt andet har USA’s central
bank Federal Reserve meldt klart ud, at den nuværende
rente på 0 procent tidligst bliver hævet i 2023.
”Der kan meget vel komme mere fra både centralbanker og politisk side. I en situation som denne kan det
være givet godt ud at købe sig noget tid, så man afvær
ger de værste konsekvenser i form af afskedigelser og
konkurser. Man skal blot være klar over, at der bliver
efterladt en regning til de kommende generationer.
Derfor skal virksomhederne på et tidspunkt kunne stå
på egne ben uden lønkompensation. Der er ingen tvivl
om, at vi vil se øget statsgæld i de fleste lande, og det
vil skabe et mindre økonomisk råderum. Det er en
udfordring, der skal håndteres,” slutter Henrik Franck.
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Forfaldet inspirerer – på nær
når det handler om afkast
Flemming Hald begyndte som tegner og skabte sit eget reklamebureau, som han
sidenhen solgte. I dag er han på papiret pensionist, men det strider imod
Flemming Halds natur, så han har skabt sit eget kunstnerværksted, hvor han
producerer skulpturer på livet løs.
AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, pressechef, Formuepleje // jbk@formuepleje.dk

”Penge har aldrig interesseret mig ret
meget. Det var altid arbejdet og anerkendel
sen, der betød noget. Men anerkendelsen
har noget med penge at gøre, og jeg vidste,
at penge havde stor betydning for, om man
stod i stampe eller ej. Er der noget, jeg ikke
bryder mig om, så er det at stå stille.”
Det kan godt være, at Flemming Hald
ikke som sådan er på det klassiske arbejds
marked længere, men blot fordi man ram
mer pensionsalderen, kan man ikke lave om
på sin natur, hvis man er født myreflittig,
og det er Flemming Hald. Det kan man for
visse sig om efter kort tid i hans selskab.
Efter realeksamen kom han i lære som
tegner på en lille grafisk tegnestue, og her
efter gik det slag i slag for Flemming Hald.
Han var kortvarigt på et reklamebureau i
Randers, inden den gamle læreplads kaldte,
hvor han først blev medejer og siden ene
ejer, da den hidtidige indehaver døde.
Hvor tegneriet kom fra, kan Flemming
Hald ikke svare præcist på:
”Jeg har altid dyrket det, men jeg er
ud af en håndværkerfamilie, så det er ikke
derfra, jeg har det.”
Efterfølgende stod der vækst på
menuen, og Flemming Hald fik skabt en
grafisk tegnestue med 25 mennesker, som
blev solgt til et københavnsk reklamebu
reau. Imens havde Flemming Hald nemlig
fået nye udfordringer at se til. To møbel
sælgere på det amerikanske marked havde
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fået en ide om, at de sammen med Flemming Hald kunne skabe nye spændende design
til amerikanerne. Men da produktudvikling er en kostbar affære, blev der snart brug
for ny kapital.
”Så måtte jeg sideløbende begynde at lave forskellige tryksager og reklamer. Det
tog dog hurtigt overhånd, så jeg måtte hyre tegnere til at stå for det. Alle indtægterne
herfra blev kanaliseret over til møbeldelen, men det var jo uholdbart i længden, og
det blev for svært at fokusere på møblerne, så jeg valgte at koncentrere mig om
reklamerne,” erindrer Flemming Hald.
Fødslen af Envision
I slutningen af 1980’erne etablerede han så reklamebureauet Envision, der den dag i
dag er et af Danmarks største med langt over 100 ansatte. I begyndelsen fik reklame
bureauet medvind fra et engagement fra en af dansk detailhandels sværvægtere, hvor
Envisions ånd og Flemming Halds utrættelighed passede perfekt ind.
Det skabte de væsentligste forudsætninger for, at Envision kunne indtage en position
som et etableret navn i den danske reklamebranche. For omkring 10 år siden droslede
Flemming Hald langsomt ud af Envision. Først ved at udnævne Mona Juul som ny
>>
direktør, og som 65-årig sagde han i 2013 farvel til posten som bestyrelsesformand.
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Et hektisk otium
Så skulle han endelig nyde sit otium, slappe af og sætte
sig tilbage i sædet. Nej, tro bare om igen. Som allerede
indikeret ligger for meget inaktivitet ikke til Flemming
Hald, og derfor fik han relativt hurtigt bygget et værk
sted, hvor han kunne arbejde med sin kunst.
”Som person skal jeg have noget at rive i. Jeg kan
ikke sidde stille. Til at begynde med læste jeg bøger i
tre måneder, indtil jeg fik ondt i røven. Nu skulle der
ske noget. Så jeg besøgte nogle kunstnere, tog kurser
om keramik og hos en bronzeskulptør og lærte lidt om
modellering på Kunstakademiet. For mig var det nød
vendigt for at kunne fokusere, at jeg fik udarbejdet en
ramme og en klar fornemmelse for, hvor jeg ville hen
med min kunst. Og det blev så til det her med gamle
mennesker i forfald,” fortæller Flemming Hald og
fortsætter:
”Der er det med gamle mennesker, at de får en
karakter, noget kant. Det, har jeg altid syntes, var spæn
dende. Mine værker forsøger at ramme det samme.
Det ufuldstændige og karikerede. Det passer godt til
temaet mennesker. Der er en god historie i det frem
for perfekte unge mennesker, og det er der jo så mange,
der laver, så reklamemanden i mig kunne også se et
hul i markedet.”
Men det skal lige siges, at Flemming Halds kunst
ikke partout behøver handle om menneskeligt forfald,
selv om det ved første øjekast ser sådan ud.
”Det kan også være andre former for forfald. Politisk
forfald, eller moralsk og etisk. Alt kan være et forfald.
Emnet er uudtømmeligt,” siger kunstneren, der ifølge
sine egne ord aldrig løber tør for ideer:
”Jeg kan bare kigge ned ad mig selv. Jeg bliver
sjovere og grimmere at se på. Det bliver ikke bedre, og

18 FORMUE – 3. KVARTAL 2020

det skal vi alle sådan set bare erkende. Ingen vil stå
model for mig, så jeg må bruge mig selv,” siger han og
slår en stor latter op.
Det er ikke tilfældigt. For at forfaldet skal være
spiseligt og salgbart, skal humor også indgå som en
ingrediens:
”Det er derfor, jeg giver den som gammel brøleabe.
Men der er selvfølgelig et gran af alvor i det også.
Gamle mennesker i dag føler sig ikke værdsat, og de
bliver kørt over af den teknologiske udvikling inden for
IT for eksempel. Der er så mange ting, de ikke forstår,
fordi de ikke kan følge med.”
Mere flittig end dygtig
Nu skulle man tro, at en tilværelse som pensionist auto
matisk ville give lidt mere tid til familien, men ikke i
Flemming Halds tilfælde.
”Kunsten optager mig på fuld tid og lidt til. Min
hustru siger, at jeg i gamle dage trods alt kom hjem i
weekenden, nu sidder jeg i værkstedet hele tiden. Jeg
er dårlig til at slappe af, må jeg bare indrømme,” siger
Flemming Hald, der trods sin meget udtryksfulde og
tydelige stil i sin kunst ikke gør sig illusioner om, at
han er det, man kalder en stor kunstner. Sådan har det
faktisk været i hele karrieren, når sandheden skal frem,
siger han selv.
”Jeg har aldrig været specielt dygtig, men altid myre
flittig. Jeg har kunnet sælge lidt, skrive lidt og tegne
lidt. Derfor har jeg altid kunnet bruges til noget, fordi
folk tror på det, jeg siger og gør. Nu kan jeg så være
kunstner lidt, men ikke på den måde, at jeg kan være
månedsvis om et værk, fordi det skal være så perfekt
som muligt. Sådan er jeg slet ikke indrettet,” forklarer
Flemming Hald om sit nuværende virke.

desværre er begyndt at vinde over mig. Jeg dyrker
min omgangskreds og kunstforeningerne. Ellers er
det min kunst, der tager min tid. Jeg har ikke alle
mulige hobbyer.”

”

Jeg fik et godt beløb, da jeg i
sin tid solgte reklamebureauet,
og jeg vidste, at jeg ikke skulle
stå for at håndtere pengene selv.
Derfor var det min revisor, der
i sin tid valgte og anbefalede
Formuepleje til mig.
Det har jeg ikke fortrudt.

Det kan godt være, at Flemming Hald er skaberen af
alle værkerne, men uden hustruen Lissie ved sin side
ville der ikke være mange andre, der fik værkerne at se.
”Hun er min manager, agent og roadie, når vi skal på
messer, og vært, når vi har besøg af kunstforeninger og
til diverse arrangementer. Uden hende kunne det ikke
lade sig gøre, når vi skal i kontakt med gallerier og alt
det der. Det er ikke tilfældigt, at hun klarer det. Hun
kommer selv fra en baggrund som selvstændig med et
professionelt farvelaboratorium med 20 medarbejdere
gennem 20 år, indtil hun solgte omkring årtusindskiftet.
På den måde har vi et godt parløb,” understreger Flem
ming Hald.
Ud over Lissie og kunstproduktionen bliver der tid
til lidt andet, men ikke meget:
”Jeg spiller badminton to gange om ugen. Jeg er
med i en double og spiller single med min søn, som

Tilbage til pengene
Som nævnt indledningsvist har det aldrig været penge,
der har haft Flemming Halds store interesse. Dejlige
og nødvendige at have, men ikke interessante i sig selv.
”Fordi pengene i sig selv ikke rigtigt havde min inte
resse, har jeg altid haft en økonomichef og en revisor,
uanset hvor lille min forretning har været på det pågæl
dende tidspunkt. Er der ikke styr på økonomi og penge,
kan man ikke få de gode folk. De gider ikke arbejde for
dig, hvis der ikke er nogen udvikling. På den måde er
god økonomi en forudsætning for udviklingen. Og som
sagt begynder jeg at kede mig, hvis tingene står stille,”
gentager Flemming Hald.
Og selv om han ikke går op i pengene som sådan,
kan han heller ikke lide, når afkastene står stille. I mod
sætning til kunsten er der ikke meget inspiration at
hente i (for)faldende afkast. Derfor er han meget glad
for i sin tid at have valgt Formuepleje til at investere
sine penge.
”Jeg fik et godt beløb, da jeg i sin tid solgte reklame
bureauet, og jeg vidste, at jeg ikke skulle stå for at hånd
tere pengene selv. Derfor var det min revisor, der i sin
tid valgte og anbefalede Formuepleje til mig. Det har
jeg ikke fortrudt, og jeg stod også imod, da det var
mindre sjovt. Jeg er yderst tilfreds på den lange bane
– og det mener jeg helt oprigtigt,” siger Flemming Hald,
der sover godt om natten – også når de finansielle mar
keder skvulper.
Heller ikke coronakrisen har fået ham til at ryste på
hånden:
”Helt aktuelt i denne coronatid med de store aktie
udsving kræver det nok, at man ikke overreagerer. Jeg
lukker øjnene og fokuserer på at holde afstand, vasker
mine hænder og lader mig inspirere til nye skulpturer
med udspring i alle de nye og anderledes oplevelser,
ord og vendinger, der popper op i denne Covid-19-tid.
Men jeg glæder mig til, at det bliver hverdag igen, så
vi kan ruste os til den næste forskrækkelse,” siger han
og fortsætter:
”Jeg har altid haft en sund økonomi og aldrig satset
mere, end jeg kunne tåle at tabe. Jeg er sådan en type
investor, der ligger mest med middel risiko, og i For
muepleje har jeg flest Safe. Jeg kigger på mine investe
ringer en gang i kvartalet, når vi modtager rapporte
ringerne, men det er ikke noget med, at jeg skal ind
og kigge hver dag, hvordan det går. Sker der noget,
får jeg jo også en orientering, og det kan jeg godt lide.”
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Ja, Formuepleje kan også
investere dine pensionspenge
Med få undtagelser kan du sagtens bruge dine pensionsmidler til at investere i
Formueplejes investeringsløsninger. Formueplejes rådgiverteam står parat til at hjælpe
dig med hvordan, eller du kan læse med her, hvor senior formuerådgiver
Anders Bjørnager forklarer, hvordan du investerer i Formuepleje-løsninger i din
pensionsordning, og hvilke begrænsninger, der er.

AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, pressechef, Formuepleje // jbk@formuepleje.dk

Pension er et af livets store spørgsmål, som kræver lidt tid
Hvor kan Formuepleje ikke hjælpe?
at sætte sig ind i. Det gælder også i Formuepleje, hvor vi
Når vi taler om, at vi med få undtagelser kan hjælpe, ligger det
får mange spørgsmål fra vores kunder om, hvordan vores
i sagens natur, at der er visse begrænsninger, og at du ikke alle
investeringsløsninger kan passes sammen med deres
steder kan vælge Formueplejes investeringsløsninger.
pensionsordning.
”Ja, det er jo naturligt nok det næste spørgsmål, hvor vi så
Det er nemlig ikke så ligetil, som
ikke kan hjælpe. Og der er dog visse
det måske burde være, fordi der er
restriktioner inden for livrentepro
nogle begrænsninger for, hvilke pen
dukter eller arbejdsmarkedspensio
sionsselskaber, der lader deres kun
ner, der ligger i andre pensionssel
Der er nogle begrænsninger
der have muligheden for at investere
skaber end Danica eller Velliv. Det
i Formueplejes investeringsløsnin
kunne være PFA eller AP Pension,
for, hvilke pensionsselskaber,
ger. Men generelt er der flere mulig
hvor det på nuværende tidspunkt
der lader deres kunder have
heder, end man tror. I takt med at
ikke er muligt, og hvor der typisk
muligheden
for
at
investere
flere og flere pensionsselskaber
også er koblet nogle forsikringsord
overlader det til kunderne selv at
ninger, man skal tage hensyn til,”
i Formueplejes
foretage deres investeringer, kan
fortæller Anders Bjørnager, der frem
investeringsløsninger.
kunderne i højere grad søge væk fra
hæver, at tingene godt kan ændre sig
pensionsselskabernes pulje- og link
fremover i takt med, at pensionssel
ordninger, hvis de ikke lige passer til
skaberne bliver mere fleksible og
ens ønsker eller behov.
åbner for, at pensionskunderne i højere grad kan vælge selv.
Så her følger et overblik over, hvor og hvordan Formuepleje
Endelig er der jo muligheden for at flytte sin livrente fra
egentlig kan hjælpe, når det gælder din pensionsordning.
et pensionsselskab til for eksempel Danica og her tilkøbe
”Det er et spørgsmål, vi ofte støder på, og svaret er, at vi
forsikringerne og via Select-ordningen vælge sine
med få undtagelser kan håndtere alle pensionsordninger, der
investeringer.
ligger i et bankdepot og pensionsselskaberne Danica og Vel
liv. I Danica sker investeringerne via Danica Select. I Velliv er
Det frie investeringsvalg vinder indpas
investeringerne kun af livrente og sker via Livrente+Invest.
Det er derfor, at det i dag er muligt at investere i Formue
De er fuldt investerbare i vores investeringsløsninger,”
plejes investeringsløsninger via Danica Select eller Velliv.
oplyser Anders Bjørnager, senior formuerådgiver og partner
Ligesom mange andre steder i samfundet er der et stigende
i Formuepleje.
kundepres for, at man i højere grad vil kunne vælge selv.

”
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PENSION

”

Der er rigtig mange muligheder for at skabe
en attraktiv portefølje, der over tid kan skabe et
forventet merafkast i forhold til, hvad man ellers
kunne have opnået med den samme risiko.
”Forskellen er, at Danica og Velliv tilbyder et frit investe
ringsmiljø, hvor man kan vælge at stå for egne investe
ringer og investere sine pensionspenge i både enkelt
aktier, obligationer og investeringsforeninger. Det er et
tilbud for dem, der vil selv, og som ikke har lyst til at
ligge i pensionsselskabernes puljeordninger. Dermed
tjener pensionsselskaberne på kurtagen ved handel,
men ikke på investeringsplejen,” forklarer Anders
Bjørnager.
Der er visse beløbsgrænser
Valget er dog ikke 100 procent frit, idet der er nogle
beløbskrav til, hvor mange penge, man skal have at
investere for, hvis man selv skal stå for sine pensions
investeringer.
”For at vælge eksempelvis Danica Select skal man
indskyde minimum 100.000 kroner på pensionsordnin
gen årligt. Hvis opsparingen på pensionsordningen
udgør 1 million kroner, bortfalder minimumskravet til
den årlige indbetaling dog,” nævner Anders Bjørnager.
Alle de spørgsmål, som det måtte rejse, er Formue
plejes rådgivningsteam behjælpelig med at svare på,

ligesom man altid skal tage stilling til ting som investe
ringshorisont og risikoprofil, inden man placerer sine
pensionsmidler.
”Som nævnt møder vi mange spørgsmål om netop
investeringer via pensionsordningen, så har man brug
for hjælp til at få det gjort, fordi man gerne vil bruge
Formueplejes investeringsløsninger, så rådgiver jeg
og mine rådgiverkolleger, om hvordan man via eksem
pelvis Danica Select kan vælge Formueplejes investe
ringsløsninger,” forklarer Anders Bjørnager og tilføjer,
at der i selve pensionsordningen også er nogle regler,
man skal være opmærksom på.
Man kan således ikke placere alle sine pensionsmid
ler i en enkelt kapitalforening.
”Vælger du at investere din pensionsordning i For
muepleje-løsninger, er der det såkaldte 20 procent-krav,
som man skal tage højde for. Det er en restriktion, som
betyder, at en kapitalforening ikke må udgøre mere end
20 procent af pensionsopsparingen på købstidspunktet.
Har du en pension på 1 million kroner, må eksempelvis
Penta eller Safe hver især maksimalt udgøre 200.000
kroner på købstidspunktet,” oplyser Anders Bjørnager.

PENSIONSOVERBLIK
Ratepension
Hvornår kan Formueplejes
produkter bruges til
pensionsopsparing?*

Aldersopsparing

Kapitalpension

Livrente

• Når den er i din bank

• Når den er i din bank

• Når den er i din bank

• Når den er i Danica Select
eller Velliv

• Når den er i Danica Select

• Når den er i Danica Select

• Når den er i Danica Select

Omfattet af
20 procent-reglen

Kapitalforeninger

Kapitalforeninger

Kapitalforeninger

Kapitalforeninger

Kan investeres
100 procent

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger


*Det er ikke muligt at anvende Formueplejes produkter til pensionsopsparing, når midlerne er i andre pensionsselskaber end Danica Select og Velliv.
20 procent-reglen: 20 procent-reglen betyder, at du i dit pensionsdepot maksimalt må investere 20 procent i én kapitalforening på købstidspunktet. Udgør din beholdning
mindre end 257.500 kroner, må du maksimalt investere 51.500 kroner i én kapitalforening. Er din beholdning større end 257.500 kroner, må værdien af én kapitalforening maksimalt udgøre 20 procent af de samlede midler i samme institut/bank på købstidspunktet.
Kapitalforeninger i Formuepleje: Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur og Fokus.
Investeringsforeninger i Formuepleje: Optimum, LimiTTtellus, Better World-afdelingerne, Globale Aktier, Globale Aktier - Akkumulerende, Forbrugsaktier,
Danske aktier, Obligationer, Rusland, Global High Yield, EM Virksomhedsobligationer samt PensionPlanner-afdelingerne.
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Anders Bjørnager
senior formuerådgiver, partner

Formuepleje har seks kapitalforeninger (Pareto,
Safe, Epikur, Penta, Merkur og Fokus), som alle er
underlagt 20 procent-reglen. For de resterende 16 af
Formueplejes investeringsløsninger gælder det, at de
alle er investeringsforeninger, som ikke er underlagt
nogen begrænsninger.
Meget mere end en pension
Fælles for alle 22 investeringsløsninger er dog, at de er
velegnede til placering af pensionsmidler – også selv
om 20 procent-reglen træder i kraft. Har man lang tid
til pension og derfor kan vælge at køre med høj risiko,
kan man eksempelvis placere 20 procent i Penta, 20 pro
cent i Epikur, 20 procent i Safe og de sidste 40 procent i
den globale aktiefond LimiTTellus. I Formuepleje er
ambitionen at være bedst til langsigtet opsparing, så
pensionspengene i sidste ende både er flere og rækker
længere end ellers.
”Der er rigtig mange muligheder for at skabe en
attraktiv portefølje, der over tid kan skabe et forventet

merafkast i forhold til, hvad man ellers kunne have
opnået med den samme risiko. Det er en opgave, vi har
udført for rigtig mange kunder gennem tiden, og derfor
er vi i stand til at skræddersy den enkelte kundes inve
stering, så den passer til netop den ønskede risikoprofil.
Derfor mener vi, at det kan være en god ide at overveje,
hvis man har mulighed for det,” fremhæver Anders
Bjørnager, der samtidig slår fast, at Formuepleje er
meget mere end pension.
Formuepleje har produkter, som kan anvendes i alle
skattemiljøer: Frie midler, pension, VSO, selskabsmidler,
fondsmidler og aktiesparekontoen. Der er en bred palet
af muligheder.
”Denne artikel handler om pension, men det er også
vigtigt at understrege, at investering af pensionsmidler jo
kun er en del af det, vi tilbyder. Men det er ofte pensionen,
vi får mange spørgsmål om, så derfor er det vigtigt for os
at få fortalt om de muligheder og kun få begrænsninger,
der er,” slutter Anders Bjørnager.
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KUNDEDIREKTØRENS KLUMME

Derfor skal du komme til
dit statusmøde i Formuepleje
Når du har mere end 3 millioner kroner investeret hos Formuepleje og
dermed er Premium-kunde, har du også mulighed for at komme til et
årligt statusmøde, hvor vi samler op siden sidst. Det er altid godt at få
gjort – god sparring kan man aldrig få for meget af.

AF HELLE SNEDKER, kundedirektør, Formuepleje // hs@formuepleje.dk

2019 var et af de rigtigt gode investeringsår med sær
deles gode afkast i Formueplejes investeringsløsninger.
Derefter fulgte coronapandemien, og afkastene blev
hårdt ramt i februar og marts for at blive delvist gen
vundet i april. Uanset hvad kan det måske være en
nærliggende tanke, at du som kunde med mere end 3
millioner kroner investeret hos os ikke behøver at tage
det årlige statusmøde. Men måske er det ikke helt den
rette indstilling?
Det er altid en god ide at få den sparring, som vi i
Formuepleje sætter en ære i at levere. Dels er du beret
tiget til det, og endnu vigtigere er det altid en god ide
med en second opinion på, om de beslutninger, du
oprindeligt traf, stadig er de rigtige.
Måske har vi ikke set hinanden i flere år, og der kan
være sket meget siden sidste møde. Både hos dig som
kunde, hos os i Formuepleje eller lovgivningsmæssigt
fra Christiansborg. For at vi kan yde den bedst mulige
rådgivning, er statusmødet derfor en rigtig god anled
ning til at blive opdateret.
Verden forandrer sig
Vi gør selvfølgelig vores for ikke at falde ud i glemslen
og tager selv kontakt, når lejligheden byder sig. Alle i
rådgiverteamet får en huskeseddel, der popper op, når
tiden er ved at være inde til næste statusmøde.
Det kan godt være, at alt er, som det skal være, og at
vi intet skal lave om, og så fortsætter vi naturligvis efter
den oprindelige plan. Som oftest vil du dog opleve, at
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verden har forandret sig, så der er et eller andet nyt, du
skal være opmærksom på.
Måske er det noget skattemæssigt, der ikke er, som
det var, da vi mødtes sidst. Måske er du kommet nogle
skridt tættere på pensionsalderen og skal have en
lavere risikoprofil, eller måske har du opdaget, at du
faktisk godt tør øge din risiko, uden at det går ud over
din nattesøvn.
Det kan også være, at det er mere personlige emner,
vi skal diskutere. Skilsmisse eller dødsfald i nærmeste
familie eksempelvis. Det er tunge og svære emner, men
ikke desto mindre noget, vi bestræber os på også at
kunne tale om, fordi det potentielt har stor betydning
for din privatøkonomi. Der er det vores opgave som råd
givere at være professionelle uden at miste medfølelsen
og også tale om de ting, der gør ondt.
Ikke sjældent kommer vi omkring både børn,
børnebørn og svigerbørn – og spørgsmålet om, hvor
vidt en del af din opsparing allerede nu skal komme
dem til gode, fremfor den dag du ikke er her mere.
Vi drøfter også arv, testamente, fremtidsfuldmagter
og begunstigelser i dine pensionsordninger. Med disse
emner på bordet kan vi nå ud over, hvad Formuepleje
kan tilbyde at rådgive om – og i givet fald tager vi gerne
en ekstern rådgiver med til bordet, så vi er sikre på, at
du får de bedste muligheder præsenteret.
Inden for de seneste år er pensioner i pensionssel
skaber også blevet relevante at inddrage i rådgivningen,
da der nu også er mulighed for at investere disse i

Formueplejes løsninger. Også her inviterer vi gerne
eksterne kræfter med, hvis rådgivningen rækker ud
over, hvad vi kan tilbyde.
På den mere lystige side kan nævnes, at vi gerne vil
holde os opdateret med, hvilke arrangementer du kan
være interesseret i at deltage i – uanset om du spiller
golf, går på jagt eller bare kan lide at deltage i sociale
events med ligesindede.
Lad os ses en gang om året
Teknologisk sker der jo også stor udvikling, også i
Formuepleje, hvor vi nu har en app til vores Premiumkunder. Har man overset det, er statusmødet en god
lejlighed til at få frisket de seneste nyheder op fra Formue
pleje på den måde og få en guidet rundtur på vores
hjemmeside, så du kan blive ferm til at udnytte alle de
muligheder, vi giver for, at du kan blive klogere på inve
steringer, følge med i afkastudviklingen og meget mere.
Derudover er vi på et statusmøde naturligvis leverings
dygtige i, at du får de helt aktuelle markedsopdateringer
og investeringskomiteens syn på den forventede udvikling
på de finansielle markeder, og hvilken betydning det
amerikanske præsidentvalg, Brexit, coronavirus og alle de
andre vigtige begivenheder ude i den store verden har for
dig og dine investeringer.
Kort sagt er der ingen grund til, at vi ikke skal ses en
gang om året. Det giver dig som kunde den bedst mulige
rådgivning, og det giver os de bedste forudsætninger for
at levere den bedst mulige rådgivning, ud fra netop dine
konkrete forhold og behov.
Det er fundamentet for en god og langvarig relation.
Vi vil nemlig gerne være din sparringspartner for livet.
Udgangspunktet er, at du mødes med din faste rådgiver,
men er der brug for andre kompetencer eller en anden
profil, er du altid velkommen til tage fat i mig herom.
I Formuepleje har vi indset, at kunderne er vidt forskel
lige, hvorfor rådgiverteamet også er sammensat af tilsva
rende forskellige profiler. Og det er dig som kunde, der
suverænt bestemmer, hvem du ønsker at vise den tillid
at drøfte optimering af din formue med.

HELLE SNEDKER, kundedirektør, partner >>

FORMUE – 3. KVARTAL 2020 25

AKTIEPORTR ÆT

Mastodonten Microsoft
har genopfundet sig selv
Teknologivirksomheden Microsoft er en af Formueplejes største
aktieinvesteringer og har været det i årevis. Det er ingen tilfældighed, for
Microsoft er en treenighed af høj vækst, højt afkast på den investerede
kapital og lav risiko – og har klaret sig godt under coronakrisen.

Klaus Ingemann
Investeringsdirektør,
AllianceBernstein

AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, pressechef, Formuepleje // jbk@formuepleje.dk

Der er god grund til, at Microsoft udgør godt 3 procent
af Formueplejes aktieportefølje og længe har været en af
Formueplejes tungeste aktieinvesteringer overhovedet.
I tilfældet Microsoft er der nemlig tale om noget så
sjældent som en relativt sikker investering med høj
vækst, højt afkast på den investerede kapital, lav risiko
og en erfaren virksomhed, der har formået at genopfinde
sig selv efter en mere mager periode for år tilbage.
”En ting skal altid være på plads, før vi investerer i en
aktie, uanset om det er en valueaktie, vækstaktie eller
kvalitetsaktie. Der skal være en upside til det prismål,
vi fastsætter, så der altid er en grund til at holde aktien.
Det betyder, at der skal være en begrundet formodning
om, at en aktie kan vokse ind i den værdiansættelse,
som markedet sætter. Det kræver, at et selskab skal
kunne score højt både på at give et højt afkast af den
investerede kapital og at vise høj vækst. Det kan Micro
soft,” understreger Klaus Ingemann, investeringsdirek
tør i AllianceBernstein, der står for Formueplejes aktie
udvælgelse og uddyber:
”Microsoft scorer højt på begge parametre, og yder
mere gælder der så det helt særlige forhold for Micro
soft, at det sker med meget lidt risiko, fordi Microsoft
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har en meget stærk balance og en stor kontantbehold
ning, hvor andre virksomheder typisk har gæld. Micro
soft slår altså positivt ud på tre afgørende parametre. Og
det gør selskabet solidt rustet til fremtiden.”
Også coronakrisen har Microsoft klaret med bravour
trods bekymringer i starten. Men oprettelsen af hjem
mearbejdspladser medførte et stort behov for PC’er,
lukkede skoler medførte mere tid spenderet på Xbox
Live, og det gav Microsofts Digital Entertainmentforretning et stort løft herfra. På Enterprise-siden, som
er selskabets største kundesegment, var behovet for
virtuelle arbejdsformer stort, og Microsoft-produkter
som Skype, Teams, Yammer og Office365 har oplevet
høj vækst i løbet af det coronaprægede 1. halvår.
Omdømmet er støvet af
Det lå ikke nødvendigvis i kortene for år tilbage, da
Microsoft kæmpede med at finde sin retning efter at være
blevet synonym med Bill Gates og Windows-styresyste
met. Ledelsesskiftet i 2014 skulle dog rette op på det.
”For nogle år siden havde Microsoft et mere støvet
og bedaget omdømme, men til forskel fra selskaber som
IBM og Oracle har Microsoft formået at forny sig.

Det krævede blandt andet et direktørskifte i 2014, da
Satya Nadella overtog efter Steve Ballmer. Og han tog
nogle svære beslutninger: Farvel til mobiltelefoner, selv
om Microsoft havde købt Nokia. Microsofts berømte
Office-pakke skulle heller ikke længere være afhængig
af Windows, men også fungere på Android, Cloud og
Apple-produkter, og sidst, men ikke mindst skulle man
gøre infrastrukturen tilgængelig for virksomhederne.
På den måde genopfandt de sig selv ved at ”kill their
darlings” som i dette tilfælde var Windows. Det er kun
SAP, der på lignende vis har formået at skifte hest som
Microsoft,” forklarer Klaus Ingemann, som også næv
ner, at Microsoft er en virksomhed, som næsten alle
kender, og hvis de ikke gør, bruger de formentlig deres
produkter alligevel og kunne ikke drømme om at bytte
dem ud:
”De har en meget diversificeret produktportefølje, hvor
produkterne ovenikøbet er svære at skifte ud. Outlook
bruger de fleste som e-mail, og Excel er jo regnearket,
som næsten alle bruger. Det får de det bedste ud af, og
selv om antallet af solgte pc’er og servere ligger fladt, er
Microsoft en væksthistorie. I dag kommer Office-pakken
ud som månedligt abonnement til 40 millioner kunder
både private og i erhvervslivet, som gerne vil betale for
altid at have adgang til en opdateret Office-pakke. Micro
soft har endda været i stand til at skrue op for priserne.”
Hvor Office er det ene stærke Microsoft-ben i dag,
er Cloud det andet, som Microsoft har bygget op via
investeringer i datacentre verden over for milliarder og
atter milliarder af dollars.
”Microsoft er en klar nummer to efter Amazon på det
område, men der er plads til begge uden, at de rigtigt
konkurrerer med hinanden. Og trods de enorme inve
steringer er Microsoft enormt stærk til at generere
cashflow,” forklarer Klaus Ingemann.
Ikke noget M i FAANG
Det tager ikke lang tid at afkode, at der ikke er noget
M i FAANG, men det burde der måske være. FAANG
står for Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google og
repræsenterer nogle af de nyere og mest succesfulde
amerikanske selskaber i de seneste 10-15 år. Microsoft
er fra 1975, men har egentlig fortjent en plads i det ”fine”
FAANG-selskab.
”Hos os har de været en stor position i porteføljen i
mange år, og for 6-7 år siden grinede folk lidt af det, men
aktien er blevet meget populær de senere år. Det betyder
faktisk, at aktien nu også bliver berørt ved større kursud
sving, hvor den tidligere ikke var nær så følsom, fordi
den havde den her stabile og høje, men næsten kedelige
indtjening. Nu er indtjeningen næsten fordoblet, og
Microsoft er en sand væksthistorie. Det trækker flere
investorer til,” slutter Klaus Ingemann.
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FAKTA OM MICROSOFT
• Grundlagt i 1975 i Alburquerque, New Mexico
af Bill Gates og Paul Allen.
• I dag ligger hovedsædet i Richmond,
Washington.
• Adm. direktør er Satya Nadella, som overtog
tøjlerne fra Steve Ballmer i 2014. Ballmer
overtog i 2000 CEO-rollen fra Bill Gates, der
havde haft rollen siden Microsofts fødsel.
• Microsoft omsatte i 2019 for 125,8 milliarder
dollar og havde et nettooverskud på 39,2
milliarder dollar.
• Microsoft har knap 149.000 ansatte.
• Microsoft er et af verdens mest værdifulde
selskaber med en markedsværdi på knap 1400
milliarder dollar (26. maj 2020). Kun Apple,
Amazon og Saudi Aramco har en markeds
værdi på over 1000 milliarder dollar.

EN DEL AF FORMUEPLEJES
GLOBALE AKTIEBHOLDNING
• Formueplejes samlede aktiebeholdning har
en værdi på cirka 23 milliarder kroner.
• Microsoft udgør cirka 3 procent af Formueplejes aktieportefølje. Udvælgelsen af aktier
sker i et samarbejde mellem
Formuepleje og AllianceBernstein.

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

Ejendomsmarkedet atter i gang
efter midlertidig stilstand
Ejendomsmarkedet er generelt kommet relativt helskindet igennem
Covid-19-krisen, selv om den i begyndelsen naturligt nok skabte en del
usikkerhed og satte store ejendomsinvesteringer på standby. Men nu har
markedet sundet sig. Formueplejes ejendomsdirektør Bettina Movang
gør status på ejendomsmarkedet efter corona.

AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, pressechef, Formuepleje // jbk@formuepleje.dk

Som så mange andre brancher har ejendomsmarkedet
også haft et helt anderledes forår end forventet på
grund af den coronapandemi, der lukkede samfundet
ned i marts.
Covid-19 betød, at der for en tid blev skabt stor usik
kerhed om både prisfastsættelsen på ejendomme og
niveauet på de lange renter, der har stor betydning for
finansieringen af ejendomme.
Men i takt med, at uvisheden er aftaget, er ejen
domsmarkedet også vendt hurtigt tilbage i sin vante
gænge.
”Vi følger hele tiden med i markedet og kigger på de
muligheder, der løbende opstår. Her under coronakrisen
har vi brugt tiden på at følge med i markedet og kigge
på muligheder. Markedet er nu ved at komme i gang
igen, og vi kigger derfor løbende på at finde de egnede
boligudlejningsejendomme til vores tredje ejendoms
fond, så vi kan få den fuldt investeret,” forklarer Bettina
Movang, ejendomsdirektør i Formuepleje Ejendomme.
Ejendomsinvesteringer tager tid
Formuepleje Ejendomme investerer ikke i hvad som
helst. Derimod er det vigtigt, at ejendommene lever op
til en række kvalitetskrav, som blandt andet omfatter
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beliggenhed, alder og høj sikkerhed for, at lejemålene
kan udlejes.
Der er derfor primært tale om ejendomme i de store
byer som Aarhus og København. Ejendommene skal
samtidig være taget i brug efter 1992, og det skal gerne
være ejendomme i drift eller alternativt projektejen
domme til bolig, som bliver leveret fuldt udlejet. Driften
i ejendommene skal samtidig være positiv og med høj
sikkerhed for huslejen.
”Vi er strikse i vores krav, fordi vi skal være sikre på,
at vi kan regne de forskellige investeringscases hjem, og
det kan man ikke, hvis man går for meget på kompromis
med de ting. Vi finansierer også kun investeringerne
med langfristede og fastforrentede realkreditlån for at
øge investorernes sikkerhed,” forklarer Bettina Movang.
Når Formueplejes ejendomsteam har kig på en kon
kret ejendom, laver teamet i fællesskab med Formue
pleje Ejendommes advisory board et investeringsoplæg.
Det bliver dernæst gennemgået af eksterne rådgivere,
som foretager juridisk, finansiel, kommerciel og teknisk
due diligence. Når de så er afsluttede, og ejendommens
investeringscase fortsat er attraktiv, kommer ejendoms
teamet med den endelige indstilling til investerings
komiteen og bestyrelsen.
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BLOMSTERHAVEN I TILST

Det har foreløbigt resulteret i, at Formuepleje har opbygget
en ejendomsportefølje til en værdi, der nærmer sig 1,5 milli
arder kroner. Indtil videre består den samlede ejendomsporte
følje af 11 boligudlejningsejendomme i Aarhus og København
med over 500 lejemål i alt.
”Vi har fået godt fat og har fået lavet nogle ”best in class”
fonde med det værdisæt, som kendetegner vores øvrige
investeringsfonde,” siger Bettina Movang.
Covid-19 gav uvished i ejendomsmarkedet
For Bettina Movang har Covid-19-krisen betydet, at 1. halvår
er blevet noget anderledes end først planlagt, men efter den
indledende usikkerhed i markedet har ejendomsmarkedet
som nævnt fundet et mere fornuftigt leje igen.
”Der er faktisk kommet pænt gang i ejendomsmarkedet
igen, særligt inden for boligudlejningsejendomme, logistik- og
kontorejendomme. Markedet for detail- og hotelejendomme
oplever fortsat et vist pres, da markedet afventer, hvordan
udviklingen påvirker de erhvervsdrivende, og genåbningen
af samfundet spiller også en rolle, fordi nogle brancher er
omfattet af flere restriktive regler. Det skaber usikkerhed om,
hvordan det vil påvirke indtjeningen på ejendomsmarkedet,”
siger Bettina Movang.
På Formuepleje Ejendommes kerneområde – boligudlej
ningsejendomme – har aktiviteten under coronapandemien
ikke været negativt påvirket. Det er til gengæld relativt småt
med antallet af udbudte nyere boligudlejningsejendomme,
og det er en hovedforklaring på, at der er en bund under
priserne.
”Når det gælder boligudlejningsejendomme, som er det
område, hvor vi i Formuepleje Ejendomme lægger vores kræf
ter, har der under Covid-19-krisen faktisk været positiv udlej
ningsaktivitet, og der er fortsat god efterspørgsel. Til gengæld
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FINDERUPVEJ I AARHUS
er udbuddet af nyere boligudlejningsejendomme begrænset,
og derfor har vi ikke set markant faldende priser inden for
dette segment af ejendomme,” siger Bettina Movang og frem
hæver, at det private boligmarked i modsætning til dette har
været ramt af faldende efterspørgsel og salg – specielt på det
mere spekulative projektboligmarked, hvor boligerne endnu
ikke er færdigopførte.
Stor forskel på de enkelte ejendomssegmenter
Der er altså stor forskel på, hvilket felt i ejendomsmarkedet,
man opererer på. Nogle steder er eller har været ramt af
hård opbremsning, mens andre kører nogenlunde upåvirket
igennem.
”Overordnet betragtet har coronakrisen skabt en vis usik
kerhed på selve prisfastsættelsen i markedet, men inden for
Formuepleje Ejendommes kerneområde er markedet i det
store og hele på vej tilbage,” forklarer Bettina Movang.
Som bekendt var der en del finansiel uro i februar og
marts, og det fik også stor betydning for renteniveauerne i
ejendomsmarkedet.
”I april kunne vi konstatere et fald i byggeaktiviteterne og
nedgang i ordrebøgerne hos entreprenørerne, hvilket var
meget naturligt, da det var lige efter, at coronakrisen virkelig
havde sat de finansielle markeder i bølgegang. Det medførte
også en pludselig og markant stigning i renterne på realkre
dit, og det fik naturligt nok mange ejendomsaktører til lige at
bremse op, blandt andet for at afvente effekten af de hjælpe
pakker, der blev sendt i spil.
Vi vurderer på nuværende tidspunkt, at verden, herunder
Danmark, stille og roligt retter sig op i takt med, at genåb
ningen af samfundene indfinder sig, og det vil også genåbne
mulighederne for gode investeringer på ejendomsmarkedet,”
slutter Bettina Movang.

C.F. Møller Architects // Foto Julian Weyer, partner, C.F. Møller Architects
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Golf er Oliver Jespersens
langsigtede investering
23-årige Oliver Jespersens ambition er at spille med i golfsportens
allerstørste turneringer og blive en af de 50 bedste i verden. Vejen dertil er
lang og bumpet og lig med en langsigtet investering. Formuepleje hjælper
træningsnarkomanen Oliver Jespersen et stykke af vejen med et sponsorat,
hvor forpligtelserne går begge veje.

AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, pressechef, Formuepleje // jbk@formuepleje.dk

Der er mange måder at foretage langsigtede investerin
ger på. Som aktiv kapitalforvalter investerer Formue
pleje i aktier og obligationer og spreder risikoen.
23-årige Oliver Jespersen derimod satser alt på et bræt
og er nu i gang med sit livs langsigtede investering i jag
ten på en karriere som en af verdens bedste golfspillere.
En drøm, som blandt andet Formuepleje forsøger at
hjælpe på vej med et sponsorat af den unge golfspiller.
Oliver Jespersen begyndte at spille golf som 7-8-årig i
Aarhus Golfklub, og som nævnt stiler han højt uden på
nogen måde at miste jordforbindelsen.
Basen hedder fortsat Aarhus, hvor han både er født
og bor sammen med kæresten Emilie. Men på sigt er
drømmen at indtage de største golfscener i verden.
”Min ambition er at blive blandt de 50 bedste i
verden. Det er der, det sjove sker, og der de sjove
turneringer er,” lyder det fra den unge golfspiller for
hvem tilværelsen som professionel atlet ikke er frem
med, idet begge forældre ligeledes gjorde karriere
som sportsudøvere inden for henholdsvis fodbold
og håndbold:
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”Jeg har også selv spillet både fodbold og håndbold,
men som 13-årig blev jeg for alvor bidt af golf, selv om
jeg fortsatte med håndbold, indtil jeg var 15-16 år.”
100 procent fokus på golf
Nu står den ene og alene på golf. Eventuel uddannelse
er sat på hold, indtil Oliver Jespersen ved, om karriere
drømmene kan bære eller ej. Det er det, han træner
som besat for at vise, at de godt kan.
”Jeg har ikke nogen videregående uddannelse. Kun
gymnasiet. Lige nu satser jeg alt på golf, så jeg skal helst
videre fra det niveau, jeg er på nu. Også af økonomiske
årsager. Det er jeg meget bevidst om. Rykker jeg mig
ikke i løbet af de næste par år, skal jeg tage min karriere
op til overvejelse,” reflekterer han oven på en tid præget
af corona, som har udskudt alle golfturneringer og på et
tidspunkt også selve træningen:
”Coronakrisen har udskudt alle turneringer til 1. juli,
og træningsfaciliteterne har været lukket ned i tre uger
i foråret. Det var meget specielt. I midten af maj blev
>>
træningen heldigvis åben igen.”

”

Min ambition er at
blive blandt de 50 bedste
i verden. Det er der, det
sjove sker, og der de sjove
turneringer er
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Til alt held er træning ikke en sur pligt for Oliver
Jespersen, men en del af hele golfpassionen for ham.
Det gør det hele lidt nemmere, at det ikke kun handler
om at se sit navn på scoretavlen med flest mulige birdier
og eagler.
”Jeg er træningsnarkoman og kan godt lide at træne
– også selv om jeg ikke spiller turneringer. Det lidt pud
sige ved mig er, at jeg lige så godt kan lide vintersæso
nen. Hvor mange andre helst vil spille turneringer, kan
jeg lide så godt lide at træne om vinteren så længe, at
jeg kan se, at jeg udvikler mig og presser mig mest
muligt ud i positioner, som jeg ved, at man som golf
spiller har brug for. På den måde er jeg ikke kun inte
resseret i turneringer, men lige så meget i træningen,
hvor jeg hele tiden forsøger at forbedre mig. Jeg tror på,
at man kan specialisere sig den vej og i sidste ende få
marginalerne over på min side,” siger Oliver Jespersen
og fortæller om golfsportens lidt specielle indretning:
”Golf er jo indrettet sådan, at der er en lidt speciel
hverdag hele året rundt. Der er dels en ret lang off-sea
son på grund af klimaet, så i vinterhalvåret er der næsten
kun træning på programmet. Fysisk træning mellem kl. 8
og 11 om formiddagen og golftræning om eftermiddagen.
I sommerhalvåret står den typisk, og når der ikke lige
kommer en coronakrise i vejen, på turneringer hele
tiden, hvor man rejser rundt og kun har få ugers fri.
Der skiller jeg mig nok ud ved at være lige så glad for
vinter- som for sommersæsonen.”
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Lang vej endnu
Det er samtidig den træningsiver, der giver Oliver
Jespersen både tro og forhåbninger om, at hans ambi
tiøse drømme kan indfris. Han er dog den første til at
anerkende, at vejen til målet er meget lang endnu. I dag
spiller han i Nordic League, der svarer til det tredje
højeste niveau inden for golfsporten, og der man teer ud
som professionel. Turneringerne afvikles i de nordiske
lande, måske med en enkelt afstikker til Estland – ud
over Spanien, som altid lægger green og rough til
sæsonstarten. Jo bedre man så klarer sig, jo mere kan
man stige i graderne.
”Jeg er pænt langt fra at opfylde mit ambitionsniveau.
Skal man sammenligne det med fodbold, svarer det til,
at jeg har en drøm om at komme til Premier League,
men lige nu befinder mig i Superligaen. Så corona
eller ej: Jeg skal forbedre mit niveau. Der mangler
nogle steps op, men der ser jeg heldigvis realistisk på
tingene,” siger Oliver Jespersen.
Han er ligeledes realistisk om, hvor vigtigt det er, at
det økonomiske fundament er i orden for en ung golf
spiller med ambition om at nå verdens 50 bedste. Her
kommer sponsorer som Formuepleje ind i billedet.
”Jeg er meget taknemmelig for den hjælp, jeg får fra
sponsorer som Formuepleje. Uden den hjælp kunne det
ikke lade sig gøre. Derfor hjælper jeg gerne den anden
vej også ved kundearrangementer. Jeg er heldigvis
relativt udadvendt, så det har jeg det fint med, fordi jeg

har let ved at møde nye folk. Det er sådan lidt give’n’take,
hvor vi giver hinanden noget tilbage hver især. Jeg har
været med til intromøder og deltager som udgangspunkt
i fem årlige arrangementer. Opfylder jeg på længere
sigt mine drømme og ambitioner, vil det også komme
Formuepleje til gode,” forklarer Oliver Jespersen.
Ikke for pengenes skyld
For Oliver Jespersen er golf en langsigtet investering,
og på den måde er der nogle fællestræk ved den måde,
han gør tingene på, og den måde som Formuepleje
arbejder på, hvor langsigtet investering er i højsædet.
Investering er dog ikke Oliver Jespersens fremmeste
ekspertise, uden at han dog af den grund er en novice
inden for området.
”Forstand på investeringer? Det har jeg ikke så
meget af, og det er ikke noget, jeg bruger utallige timer
på, men min grundviden er ok, og jeg synes, at det er en
spændende verden. Jeg lærer også en del, når jeg del
tager i arrangementerne via Formuepleje,” fortæller
han, inden han slår fast, at det ikke er golfsportens
attraktive præmiesummer, der trækker i ham, når han
jager drømmen om at blive en del af verdens golfelite:
”Jeg spiller ikke golf for pengenes skyld. Det er pre
stige, trofæer og det at se noget gro, der trækker i mig.
Men økonomien betyder alligevel en del. Der skal være
nogenlunde styr på det, før jeg kan finde ro i det. Der
kommer sponsorerne igen ind i billedet, fordi de er
med til at sikre den fornødne ro. Men det er ikke noget,
jeg tænker over, mens jeg spiller golf. Der må det ikke
forstyrre. Det er uden for banen, at jeg tænker over, at
økonomien skal være i orden.”

OLIVER JESPERSENS…
…forbillede inden for golf? ”Jeg har altid set op
til Tiger Woods. Han har altid kunnet noget helt
specielt, og det har altid været ham, som alle
gerne har villet se og spille med. Trods de person
lige problemer han har været igennem, er han
uden tvivl nummer 1.”
…drømmeturnering at vinde? ”Det er US
Masters. Ligesom tennis har fire Grand Slam-tur
neringer, har golf fire majors – British Open, US
Open, US PGA og så US Masters, der for mig altid
har stået som den største. Nogle vil hellere vinde
British Open, fordi det er den ældste, men US
Masters har en særlig aura, fordi den hvert år
afholdes på samme bane (Augusta), og tv-produk
tionen er altid den samme med samme musik osv.
Det er bare der, jeg allerhelst ville spille. Det er
også derfor, jeg har en ambition om top 50, fordi
så er man automatisk kvalificeret.”
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Studieturen gik til London
Et hold af 12 unge, der har været i praktik hos Formuepleje, tog i
november på studietur til London og fik et skræddersyet ophold med
besøg i Londons finansielle distrikt. Samtidig gav turen anledning til
at skabe tættere bånd og et reelt netværk for det unge hold.

AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, pressechef, Formuepleje // jbk@formuepleje.dk

Studieture du ikke vil hjem fra. Med en let omskrivning
af et berømt rejsebureaus slogan kan man beskrive den
praktiktur, som Formuepleje i november tog 12 unge
med på til London. Det blev til tre dage med højt fagligt
indhold og også en social tur, der skabte et blivende og
allerede givende netværk deltagerne imellem.
De 12 unge var først igennem et praktikforløb, som
så kulminerede med turen til den britiske hovedstad
flankeret af tre medarbejdere fra Formuepleje: Aktie
chef Otto Friedrichsen, formuerådgiver Michaela Vang
og direktør Henry Høeg, der stod for alt det praktiske.
Det gjorde det muligt at skabe en studietur, hvor den
stod på skræddersyede oplevelser, man ikke kan købe
sig til som for eksempel et kig bag kulisserne i Londons
finansverden, blandt andet med et besøg på Bank of
Americas trading floor, hvor deltagerne fik en gennem
gang af bankens aktiviteter, og hvorfor den befinder sig
i London.
Erhver vsliv og finanssektor på agendaen
Fælles for de unge er, at deres forældre eller bedstefor
ældre alle er Premium Elite-kunder i Formuepleje, det
vil sige, at de har over 10 millioner kroner investeret i
Formueplejes investeringsløsninger.
”Det var en fed oplevelse, hvor vi fik set London på
en helt anden måde. Jeg har været der flere gange
som turist, men her kom vi bagom og så blandt andet
indersiden af finansverdenen – for eksempel Bank of
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Americas trading-afdeling. Det var en unik oplevelse at
være med på denne tur, og denne gang var det uden
forældre,” siger 27-årige Emil Brøgger Knudsen.
Også Emils lillebror Johan Brøgger Knudsen (21)
var med på turen og havde ligeledes en fantastisk tur.
”Det er jeg overbevist om, at alle havde. Vi var mange
unge med forskellig baggrund, som fik oplevet en masse
på kort tid, og det var ret overvældende, fordi vi oplevede
ting, man ellers ikke ville have kunnet med adgangen til
Bank of Americas trading floor som det klare eksempel.
Det var virkelig en spændende oplevelse at se deres hver
dag, og vi måtte ikke tage billeder. Derudover fik vi talt
med mange forskellige personer, som lærte os en masse.
Vi fik lært, at investering er mere end blot handel med
aktier og obligationer, og så lærte vi også mere overord
net om hele forretningslivet og fik indblik i virksomheds
strategier og markedspositioner,” siger han.
Derudover var der oplæg fra forskellige personer
fra erhvervsliv og den finansielle sektor. Oplæggene
bestod blandt andet af Formueplejes nære samarbejds
partner Silverstreet, der fortalte om investeringer i
Afrika, og en præsentation af den britiske virksomhed
Reckitt Benckiser, der sælger forbrugsgoder, hvor en
senior vice president fra virksomheden kom på besøg
og fortalte om virksomhedens strategi.
Senere skulle de 12 deltagere så sætte sig i analytik
erens perspektiv og bruge Reckitt Benckiser som virk
somhedscase og gennemgå, hvorfor en virksomhed

”

som den er at finde i Formueplejes aktie
portefølje (aktien er siden frasolgt som
følge af god performance under Covid-19
og indfrielse af Formueplejes investerings
kriterier, red.). Herefter fik deltagerne
fortalt, hvordan Formuepleje udvælger en
aktie helt fra, at vi begynder at følge den,
indtil der bliver investeret i den.
Sidst, men ikke mindst blev der tid til at
krydre alt det faglige med nogle kulturelle
oplevelser, men det faglige var i højsædet.

Og så skete der
også det, at vi helt
automatisk fik skabt
et netværk. Der blev
tid til en øl om aftenen
og besøg på pub, så der
blev også tid til at
skabe et netværk

Iværksætteri og investeringer
”Og så skete der også det, at vi helt auto
matisk fik skabt et netværk. Der blev tid til
en øl om aftenen og besøg på pub, så der
blev også tid til at skabe et netværk, hvor
vi har haft reunion i januar og planlægger
at ses fremover som et lille netværk af For
muepleje-unge. Vi har altså både lært en
masse og lært nogle andre unge at kende,
og der er ingen tvivl om, at vi kommer til at
bruge hinanden fremover i forskellige
sammenhænge,” fortæller Emil Brøgger
Knudsen, der har base i Aarhus og selv er
en driftig herre, der sammen med tre part
nere driver i alt seks natklubber og barer
og to restauranter i Aarhus under forskel
lige koncepter.

Investering er heller ikke fremmed
for ham:
”Jeg har altid villet være iværksætter,
siden jeg i 9. klasse åbnede et mobildisko
tek, og i gymnasiet valgte jeg innovations
linjen. Jeg har selv investeret nogle penge i
Formuepleje og har også lidt investeringer
ved siden af det. Jeg har altid fulgt med
uden at være helt dybdegående, så det er
ikke en karrierevej for mig. Det er iværk
sætteriet til gengæld. Det er en livsstil for
mig på grund af den frihed, det giver. Og
så har jeg også en ambition om at være

med til at præge kulturen og bylivet, så
jeg håber at udvide og investere i flere
restauranter, barer og natklubber.”
Samme passion finder man hos Johan
Brøgger Knudsen, men dog inden for et
andet felt. Heldigvis har han formået at
forene det i sit karrierevalg, hvor han er
marketingansvarlig for leasingfirmaet
Clevr Car Group i Vejle.
”Jeg har en kæmpe passion for biler ud
over salg og marketing, så jeg er meget
glad for den branche, jeg har valgt. Jeg kan
godt forestille mig at arbejde inden for
biler og salg og marketing hele min kar
riere. Jeg kan forene de to ting her,” for
tæller Johan Brøgger Knudsen, som også
har en stor interesse i investering, og det
gjorde ikke ligefrem London-turen mindre
interessant:
”Det er altid dejligt at få en endnu bedre
forståelse af tingene med intensiv læring
på meget kort tid. Jeg har både lyst til og
behov for at lære mere om investering, så
det vil jeg altid gerne vide mere om. At vi
12 unge så ovenikøbet kan sparre med
hinanden, er bare en god og hurtig måde
at udvide sit netværk på. Vi skal helt sik
kert ses igen til fælles arrangementer efter
denne tur.”

Emil og Johan Brøgger Knudsen
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Formuepleje:

Derfor arrangerer vi studieture
For Formuepleje er der først og frem
mest én kerneydelse, som vi altid skal
have styr på, og det er de gode, konkur
rencedygtige afkast. Men vores ydelser
rækker videre end det, når vi skal opfylde
vores ambitioner om at skabe langvarige
kunderelationer og blive en sparrings
partner for livet, forklarer Helle Snedker,
kundedirektør og partner i Formuepleje.
Det er her, at praktikforløbet for børn
og børnebørn til Premium Elite-kunder
med afsluttende studietur kommer ind i
billedet.
”En af de allervigtigste serviceydelser
til vores kunder er ud over kerneydelsen
at bidrage til, at de og deres nærmeste
familie bliver dygtigere fagligt særligt
inden for de områder, hvor vores

ekspertise og kernekompetencer ligger.
Det er baggrunden for, at vi har dette
praktikforløb for børn og børnebørn, der
så afsluttes med en studietur a la den til
London,” siger Helle Snedker, som oply
ser, at tilbagemeldingerne fra deltagerne
ligger helt i top, fordi både praktikforløb
og studietur giver et mærkbart afkast på
fagligheds- og netværkskontoen.
”Vi får rigtig god respons på vores
praktikforløb, og det skyldes ikke kun
den nævnte studietur. De unge deltagere
tager rent faktisk en masse fagligt med
herfra og får opbygget en god ballast
af viden inden for vores felt for ej at for
glemme, at de måske knytter nogle kon
takter, som de kan bruge på deres frem
tidige færd.”

PRAKTIKOPHOLD OGSÅ FOR PREMIUM-KUNDER
• Det er også muligt for børn og bør
nebørn (18-25 år) af Premium-kun
der (over 3 millioner kroner investe
ret hos Formuepleje) at komme på
praktikophold i Formuepleje.
• Dette praktikophold varer to dage,
og her bliver de unge introduceret
til Formuepleje og modtager blandt
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andet undervisning i, hvordan vi
rådgiver, hvordan vi investerer, og
hvordan vi agerer i de finansielle
markeder.
• Man behøver ikke have indgående
kendskab til økonomi for at deltage.
Det kræver dog, at man har gennem
ført en ungdomsuddannelse.

FAKTA OM FORMUEPLEJES
PREMIUM ELITE-KONCEPT

• Formueplejes Premium Elite-kon
cept er for kunder med 10 milli
oner kroner og derover investeret
hos Formuepleje.
• Som Premium Elite-kunde er det
udvidede praktiktilbud til børn og
børnebørn en del af pakken, her
under studietur med delvis egen
betaling, når man har gennemført
praktikopholdet. Næste studietur
er planlagt til 12.-15. november.
• Premium Elite inkluderer også
den fulde rådgivningspakke
bestående af en årlig formueanalyse og senior wealth plan.
• Der er også mulighed for at få
betalt revisordeltagelse til sine
rådgivningsmøder og adgang til
eksklusive faglige arrangementer.

MARKEDET SIDEN SIDST

Afkast i 1. halvår
stod i coronaens skygge
Mens 1. kvartal bød på de hurtigste og dybeste fald i de finansielle markeder nogensinde,
vendte stemningen i 2. kvartal, hvor meget af det tabte blev genvundet.
AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, pressechef, Formuepleje // jbk@formuepleje.dk

• Ved indgangen af 2020 tydede meget på,
at vi skulle igennem et tilfredsstillende
investeringsår, hvor præsidentvalget i
USA ville blive årets altoverskyggende
begivenhed. Sådan kom det ikke til at
gå. I stedet brød Covid-19-virussen ud,
først i Kina og siden resten af verden.
Til at begynde med rykkede virussen
ikke på de finansielle markeder, men da
den i slutningen af februar spredte sig
til Italien, opstod der hurtigt en verdens
omspændende pandemi, der lukkede
samfund ned og fik kurserne på de finan
sielle markeder til at dykke kraftigt.
• I februar og marts oplevede vi således
de hurtigste og dybeste fald nogensinde
– værre end både børskrakket i 1929
og finanskrisen i 2008/2009.
• Udviklingen fik både centralbanker og
regeringer verden over til at handle
hurtigt med penge- og finanspolitiske
lempelser. I USA sænkede Fed renten
med 1 procentpoint til nul, og regerin
gerne stod i kø med hjælpepakker for at
afværge de værste konsekvenser af coro
nakrisen, men både vækst- og arbejds
løshedsrater blev hårdt ramt. I USA over
steg antallet af arbejdsløse 23 mio. i maj.
• Bunden på de finansielle markeder blev
ramt den 23. marts. Især udmeldingen
fra USA’s centralbank om, at man ville
stille ubegrænset likviditet til rådighed
og købe både stats- og virksomhedsobli
gationer op uden udløbsdato, fik dog
atter roen til at indfinde sig på de finan
sielle markeder.

• I Formueplejes globale aktieporteføljer
ligger LimiTTellus med et afkast på -11,19
procent, mens Globale Aktier og Globale
Aktier – Akkumulerende ligger med hen
holdsvis -7,9 procent og -8,12 procent.
• Formuepleje Forbrugsaktier har til gen
gæld klaret 2020 med bravour og har
indtil nu opnået et positivt afkast på
8,12 procent. Det skyldes ikke mindst,
at den største eksponering i denne fond
er Amazon, der på verdensplan er et
af de selskaber, der har klaret corona
krisen bedst.
• April endte som en af de bedste måneder
på det amerikanske aktiemarked siden
slut-1980’erne.
•F
 ormuepleje blev særligt ramt af Covid-19,
idet både aktier og obligationer faldt på
samme tid, og vores største og bedste løs
ninger til middel og høj risiko har flere
aktier og obligationer end benchmark. Alli
gevel kan disse løsninger dog fastholde en
førerposition i forhold til konkurrerende
investeringsløsninger med samme risiko
niveau på horisonter på mindst fem år.
• I Formuepleje Safe, der svarer til en
investering med middel risiko, er afka
stet -10,22 procent siden årets start. En
tilsvarende investering i et middelrisiko
indeks ligger på -3,44 procent.
• I Formuepleje Penta, der svarer til en
investering i 100 procent globale aktier,
er afkastet år-til-dato -13,29 procent. En
investering i det globale aktieindeks har
i samme periode givet -5,92 procent.

• Formueplejes to Better World-fonde
har begge klaret sig bedre end eller på
niveau med verdensaktieindekset. Better
World Global Opportunities lå pr. 17. juni
med et afkast på -5,92 procent præcis
som MSCI, mens Better World Environ
mental Leaders’ afkast målt på denne
dato var -1,83 procent og dermed 4,09
procentpoint bedre end MSCI.
• I Formueplejes obligationsportefølje
Fokus ligger årets afkast på 0,56 procent.
• I Formueplejes to kreditfonde Global
High Yield og EM Virksomhedsobliga
tioner ligger afkastene år-til-dato på hen
holdsvis -5,58 procent og -6,35 procent.
• Formuepleje forventer, at den gradvise
genåbning efter nedlukningen vil betyde,
at der er en positiv udvikling i sigte på
aktiemarkedet.
Alle afkast er opdateret 17. juni
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AKTIEPOSTER

DE 10 STØRSTE
AKTIEPOSTER
Formueplejeforeningerne er investeret i den samme portefølje med
globale aktier. Her kan du læse om de aktuelt 10 største positioner.*

International Flavors & Fragrances er et
amerikansk selskab med hovedkontor i
New York. I 1958 fusionerede Polak & Schwarz med van
Ameringen-Haebler og blev til International 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 5,1 milliarder dollar i 2019.
Cognizant er et multinatio
nalt selskab med en række
datterselskaber overalt i
verden. De leverer forskellige IT-services. Gennem ITsystemer og konsulenter hjælper Cognizant andre sel
skaber med at blive mere digitale og udbygge deres digi
tale forretning. Cognizant omsatte i 2019 for mere end
16,8 milliarder dollar og beskæftiger mere end 290.000
medarbejdere.
Secom blev grundlagt i 1962 i
Japan, med hovsæde 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 63.000 ansatte rundt om i verden. I seneste regn
skabsår havde de en omsætning på 1.111 milliarder yen.
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Julius Bär er en investerings
bank med hovedsæde i Zürich.
Bankens forretningsområde består af at forvalte vel
havende kunders formuer. Virksomheden omsatte i 2019
for 3,38 milliarder schweizerfranc. Julius Bär har 426
milliarder schweizerfranc under forvaltning. De beskæf
tiger mere end 6.600 medarbejdere rundt om i verden.
Philips er et hollandsk multinationalt
konglomerat med hovedsæde i
Amsterdam. Philips har historisk produceret alt fra
lamper til kassettebåndsafspillere. I dag er Philips foku
seret på at drive den teknologiske udvikling inden for
sundhed og velvære samt at levere innovative forbruger
produkter. Philips omsatte for 19,4 miliarder euro i 2019
med mere end 80.000 ansatte.
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 for-profit
sundhedsfirma under Blue Cross & Blue Shield Associ
ation, en forening af sundhedsforsikringsorganisationer.
Anthem Inc. omsatte i 2019 for 104 milliarder dollar med
over 70.000 ansatte

Microsoft er et IT-firma med
hovedsæde tæt ved Seattle i USA.
Firmaet blev grundlagt af Bill Gates og Paul Allen
tilbage i 1975. Microsoft udvikler og producerer
computersoftware, såsom styresystemet Windows og
Office-pakken, samt forbrugerelektronik, såsom spille
konsollen Xbox og tablets kaldet Microsoft Surface.
Virksomheden er verdens største softwareproducent
målt på omsætning og et af verdens mest værdifulde
selskaber. I 2019 havde Microsoft mere end 140.000
ansatte og en omsætning på 125,8 milliarder dollar.
Under sloganet ”Reinventing the way
you move” udvikler, producerer og
sælger Otis Worldwide elevatorer og rulletrapper. I gen
nemsnit benyttes Otis’ elevatorer eller rulletrapper af 2
milliarder mennesker om dagen, hvilket gør dem til ver
dens førende virksomhed inden for elevatorer og rulle
trapper. Otis-elevatorer er blandt andet installeret i Eiffel
tårnet og i Empire State Building. I 2019 omsatte Otis for
13,1 milliarder dollar med omkring 69.000 ansatte.

Softbank er et japansk telekom
munikations- og e-commerce
konglomerat med hovedsæde i Tokyo. Softbank ejer
store andele af andre teknologiselskaber, som for
eksempel kinesiske Alibaba, amerikanske Sprint og
japanske Yahoo. Softbank råder også over Softbank Vi
sion Fund, som er verdens største teknologifokuserede
venture capital fond. I 2019 havde Softbank en omsæt
ning på 87 milliarder dollar med 77.000 ansatte.
Alphabet Inc. er et holdingselskab
med over 80.000 ansatte oprettet
af Google Inc. i 2015. Selskabet ejer flere selskaber, som
før var ejet eller skabt af Google, inklusive Google selv.
Alphabet har hovedkontor i Californien og havde i 2019
en omsætning på 161,8 milliarder dollar.

* Bemærk: Der er ikke tale om en anbefalingsliste, ligesom listen ikke er en opfordring eller anbefaling om køb eller salg af værdipapirer. Aktierne
skal ses i sammenhæng med de samlede porteføljer. Rækkefølgen er vilkårlig og ikke udtryk for rangordning. Endelig skal det understreges, at hverken
Formueplejeforeningerne eller Formuepleje har nogen interesse i at omsætte aktierne, idet det alene giver omkostninger til eksterne aktører.
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FORMUEPLEJES FORENINGER PÅ TVÆRS
Oversigt over samtlige Formueplejes investerings- og kapitalforeninger, opgjort pr. 17. juni 2020.
KLASSISKE FORMUEPLEJEFORENINGER

Formuepleje
Optimum
Investeringsunivers og strategi

Formuepleje
Pareto

Lavrisikoportefølje

Formuepleje
Safe

Formuepleje
Epikur

Formuepleje
Penta

Formuepleje
Fokus

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

47

56

64

72

73

100

Markedsneutrale stategier

0

3

3

2

2

0

Virksomhedsobligationer

23

10

5

0

0

0

Globale aktier, bruttoeksponering

30

31

28

26

24

0

Obligationer og kontanter

49

113

184

274

352

571

Markedsneutrale stategier

0

7

8

9

12

0

Virksomhedsobligationer

24

19

14

0

0

0

Globale aktier, nettoeksponering

32

63

81

98

115

0

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Markedseksponering i %

Omkostninger
Resultathonorar, når over HWM**
Løbende omkostn. af formuen***

0,71%

1,56%

1,92%

2,15%

2,40%

1,71%

0,25/0,25%

0,40/0,40%

0,50/0,50%

0,50/0,50%

0,60/0,60%

0,40/0,40%

Indre værdi pr. den 17. juni 2020

124,78

139,94

164,37

196,93

217,58

127,34

High Water Mark

132,68

155,05

185,68

224,70

256,42

129,97

Emission/indløsningsats

ØVRIGE FORMUEPLEJEFORENINGER

Indre
værdi
(17.06.20)

Udbytte

Emission/
Løbende
indløsningssats omkostninger
i %****
i % p.a.***

Investeringsunivers og strategi

Forbrugsaktier

123,48

18,10 kr.

0,16/0,14

1,70

Globale aktier inden for stabilt og cyklisk forbrug

Globale Aktier

127,53

9,20 kr.

0,19/0,16

1,61

Global aktieportefølje

Globale Aktier – Akkumulerende

103,21

Akkumulerende

0,19/0,16

1,61

Global aktieportefølje

LimiTTellus

174,17

Akkumulerende

0,23/0,16

0,88

Global aktieportefølje med mulighed for risikostyring
10% resultathonorar**

Merkur

114,79

Akkumulerende

0,70/0,70

1,17

Korrelerer svagt med aktier og obligationer

Better World
Environmental Leaders

107,91

Akkumulerende

0,18/0,14

1,61

Globale aktier, der bidrager til bekæmpelse af lokal og global miljø
forurening samt effektivisering af klodens knappe ressourcer

Better World
Global Opportunities

108,64

Akkumulerende

0,18/0,14

1,61

Globale aktier, der investerer bredt i selskaber, som aktivt bidrager til en
mere bæredygtig økonomi. Ingen sektor- eller tematiske begrænsninger

Danske Aktier

90,50

3,40 kr.

0,14/0,14

1,56

Danske aktier

EM Virksomhedsobl.

95,85

1,20 kr.

0,55/0,55

1,17

Virksomhedsobl. udstedt af selskaber inden for Emerging Markets

Global High Yield

89,88

0 kr.

0,45/0,45

1,13

Globale virksomhedsobl. med lavere gns. rating end Investment Grade

Obligationer

99,84

1,50 kr.

0,20/0,20

0,51

Danske obligationer og globale virksomhedsobligationer

Rusland

92,78

17,00 kr.

0,62/0,55

2,55

Aktier inden for SNG-området, dog primært russiske

PensionPlanner Stabil

166,77

Akkumulerende

0,35/0,35

1,63

Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

PensionPlanner Moderat

180,58

Akkumulerende

0,40/0,40

1,69

Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

PensionPlanner Balance

215,39

Akkumulerende

0,35/0,35

1,56

Balanceret portefølje med ligelig fordeling af obligationer og aktier

PensionPlanner Vækst

254,36

Akkumulerende

0,35/0,35

1,77

Balanceret portefølje med overvægt af aktier i forhold til obligationer

* 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.
**** Emissions- og indløsningssats er grundet ekstraordinære markedsforhold midlertidigt forhøjet for en række afdelinger. Tjek Formuepleje.dk for at finde de aktuelle satser.
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FORMUEPLEJES KONCEPT

Forstå Formueplejes koncept på to minutter
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.
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 blan
dede porteføljer. Vi ændrer med andre
ord ikke på fordelingen af aktivklas
serne, men køber derimod mere af den
optimale 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 inve
steringsløsninger, som opnås ved for
skellig grad af gearing, varierer. Pareto
er gearet én gang og har dermed et risi
koniveau, der svarer til under middel.
Penta er gearet fire gange og har der
med 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

KUNDENS ALTERNATIV

Lav risiko

Lav til middel risiko

Middel risiko

Middel til høj risiko

Høj risiko

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 gear
ingen 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 investe
ret – præcis som ved investeringer i en
helt almindelig investeringsforening.
Netop fordi Formuepleje kun gearer
med lav risiko og stiller danske
realkreditobligationer til sikkerhed,
har det gennem en årrække desuden
været muligt at låne store milliardbeløb
til negative renter.
Har du spørgsmål til Formueplejes
investeringsløsninger eller vores måde
at investere på, er du velkommen til at
kontakte en rådgiver på 87 46 49 00
eller info@formuepleje.dk.

FORMUEPLEJES K APITALFORENINGER

OPTIMUM

Lav risiko

PARETO

+

SAFE

+

EPIKUR

+

PENTA

+

A k Obligationer

Lavrisikoporteføljen, Formuepleje Optimum, er sammensat af 25-35% globale aktier – resten investeres i obligationer plus en mindre del
virksomhedsobligationer i enkelte af fondene. Lavrisikoporteføljen har fem stjerner i Morningstar og har 14 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.
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INTRODUKTION TIL FORMUEPLEJE
Få en uforpligtende introduktion til Formuepleje,
fysisk eller virtuelt, hvor du på cirka en time kan lære Formuepleje bedre at kende.

VIRTUELLE INTROMØDER

INTROMØDER

WEBINAR

Mandag den 13. juli 2020 kl. 17.00

ODENSE

Tirsdag den 14. juli 2020 kl. 17.00

WEBINAR

Onsdag den 15. juli 2020 kl. 09.00

AARHUS

Tirsdag den 21. juli 2020 kl. 12.00

WEBINAR

Torsdag den 23. juli 2020 kl. 17.00

HELLERUP

Tirsdag den 21. juli 2020 kl. 12.00

WEBINAR

Fredag den 24. juli 2020 kl. 13.00

ESBJERG

Tirsdag den 28. juli 2020 kl. 17.00

WEBINAR

Tirsdag den 28. juli 2020 kl. 17.00

AARHUS

Tirsdag den 4. august 2020 kl. 17.00

WEBINAR

Onsdag den 29. juli 2020 kl. 17.00

HELLERUP

Tirsdag den 4. august 2020 kl. 17.00

WEBINAR

Mandag den 3. august 2020 kl. 17.00

ODENSE

Torsdag den 13. august 2020 kl. 17.00

WEBINAR

Torsdag den 6. august 2020 kl. 13.00

AALBORG

Onsdag den 19. august 2020 kl. 17.00

WEBINAR

Onsdag den 12. august 2020 kl. 17.00

AARHUS

Onsdag den 26. august 2020 kl. 12.00

WEBINAR

Fredag den 14. august 2020 kl. 09.00

HELLERUP

Onsdag den 26. august 2020 kl. 12.00

WEBINAR

Tirsdag den 18. august 2020 kl. 17.00

AARHUS

Onsdag den 2. september 2020 kl. 17.00

WEBINAR

Torsdag den 20. august 2020 kl. 13.00

HELLERUP

Onsdag den 2. september kl. 17.00

WEBINAR

Tirsdag den 25. august 2020 kl. 17.00

ODENSE

Onsdag den 23. september kl. 17.00

WEBINAR

Torsdag den 27. august 2020 kl. 17.00

AARHUS

Onsdag den 30. september kl. 12.00

WEBINAR

Tirsdag den 1. september 2020 kl. 17.00

HELLERUP

Onsdag den 30. september kl. 12.00

WEBINAR

Mandag den 7. september 2020 kl. 13.00

WEBINAR

Torsdag den 10. september 2020 kl. 17.00

WEBINAR

Tirsdag den 15. september 2020 kl. 09.00

WEBINAR

Torsdag den 17. september 2020 kl. 17.00

WEBINAR

Tirsdag den 22. september 2020 kl. 13.00

WEBINAR

Torsdag den 24. september 2020 kl. 17.00

WEBINAR

Mandag den 28. september 2020 kl. 17.00

Tilmelding til intromøder kan ske ved henvendelse
på tlf. 87 46 49 00 eller på formuepleje.dk/mød-os.

Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup
Telefon 87 46 49 00, info@formuepleje.dk, formuepleje.dk
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