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Selv om vi står lige foran et amerikansk præsi-
dentvalg om en måneds tid, er det fortsat Covid-
19-pandemien, der tiltrækker sig den største  
opmærksomhed i de finansielle markeder. 

At det ikke er dysten om Det Hvide Hus mel-
lem Donald Trump og Joe Biden, der stjæler al  
opmærksomheden, vidner om, hvilket historisk 
år vi befinder os midt i. Det ville normalt være 
tilfældet så tæt på den dato, hvor befolkningen i 
verdens mest betydningsfulde økonomi skal til 
stemmeurnerne. Men det er med god grund, at 
det forholder sig sådan. Covid-19-pandemien 
har vendt op og ned på tingenes tilstand over 
hele verden. 

Den gode nyhed er, at det tyder på, at ver-
den så småt har vænnet sig til den nye situation  
og generelt betragtet håndterer denne uvante 
begivenhed fornuftigt. Det bringer begrundede 
håb om, at vi inden for en relativt kort tidshori-
sont igen kan vende tilbage til mere normale  
tilstande. Både i verden som helhed og mere 
specifikt på de finansielle markeder.

Afkast under niveau i 2020
I Formuepleje har vi i år ikke leveret det afkast, 
vi ønsker. Vores ambition er at levere både  
absolutte og relative afkast, der slår konkurren-
terne efter alle omkostninger. Det er desværre 
ikke sket. Vi ved godt, at vi ikke hvert eneste år 
kan være best in class (selvom vi prøver), men 
derfor er det fortsat en kilde til frustration, selv 
når vi på kort sigt – som her i 2020 – ikke slår 
markedet og vores konkurrenter. Vi gør natur-
ligvis, hvad vi kan for at rette op på det igen.

Mens vi på vores obligationsinvesteringer i  
eksempelvis Formuepleje Fokus leverer afkast 
på over 4 procent i år, og vores porteføljer med 
danske aktier klarer sig fint med afkast på over 
13 procent i år efter alle omkostninger, ja så  
kniber det lidt med vores globale aktieporte-
føljer. I vores globale aktieporteføljer med fokus 
på bæredygtighed har vi leveret et svagt positivt 
afkast, mens vores største globale aktieporte-
følje, som også indgår som byggesten i Penta, 
Epikur, Safe med flere stadig er i minus for året 
og bagefter det globale aktieindeks. 

Markedet har ikke altid ret
Forklaringen på, at vi i år har svært ved at følge 
med indekset, er, at vi har haft for få (og til tider 
nærmest ingen) af de såkaldte FAATMAN- 
aktier. Det er Facebook, Alphabet (Google), 
Amazon, Tesla, Microsoft, Apple og Netflix. I 
gennemsnit er disse aktier frem til 1. september 
steget med 50 procent, og de fylder nu 25 pro-
cent af S&P500-indekset (hvis man medregner 
Tesla, som dog ikke er i indekset).  

Det er selvfølgelig ikke godt at misse sådan 
et voldsomt kursrally ovenpå de meget store 
fald i februar og marts måned. 

Problemet er dog, at disse aktier har nået en 
værdiansættelse, der er så høj, at vi ikke kan  
regne investeringscasen hjem. Vi kommer ikke 
til at løbe efter markedet her, og derfor holder vi 
fast i vores fokus på kvalitetsselskaber med stær-
ke fundamentaler og en stabil indtjening over tid. 

Det, mener vi, er vinderstrategien, selvom 
markedet lige nu fortæller os, at vi ikke har ret i 

2020. Når det gælder den pris, vi skal betale for 
en aktie på markederne, vil vi ikke løbe efter  
aktier, som er steget meget, hvis prisen er  
blevet for høj. På det felt har vi i al beskeden-
hed meget tilfælles med succesinvestoren,  
Warren Buffett, som i hele sin lange karriere  
altid har advaret om at være fokuseret på kort-
sigtede udsving i aktiekurserne. Tværtimod 
skal man kun have fokus på den underliggende  
værdi af ens investeringer. Eller som han siger: 

”Price is what you pay. Value I what you get”.   
Vi er ikke i tvivl om, at vores aktiestrategi nok 
skal få hentet markedets forspring i år. Det  
kan du blandt andet læse mere om i artiklen, 
”Formuepleje skal slå markedet på langt sigt”, 
på side 6. 

Du kan også glæde dig til investorportrættet 
af familien Elsner, der fortæller om et meget 
langvarigt generationsskifte og møde vores  
nye ejendomsdirektør Kristian Voldsgaard.  
Der er naturligvis også et godt indblik i vores 
vurdering af præsidentvalget i USA, mens nye 
og kommende investorer kan læse om, hvordan 
et intromøde foregår.  

Rigtig god læselyst. 

Covid-19-pandemien har med god grund taget næsten al  
opmærksomhed i 2020. Men der er gode indikationer af,  
at vacciner er på vej inden for en overskuelig fremtid, og  
en mere normaliseret hverdag kan returnere. 

Søren Astrup, direktør, 
Formueplejeforeningerne

LEDER 

Nu kan vi fornemme  
tiden efter Covid-19

AF SØREN ASTRUP, direktør, Formuepleje // sa@formuepleje.dk 
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Denne tryksag er trykt på  
svanemærket papir.

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

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

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

1  Kapitalindkomst 
– den svære skat
I artiklen fra maj gennemgår senior 
formuerådgiver Joan Thind Nielsen 
og kundedirektør Helle Snedker ud-
valgte spørgsmål om kapitalindkomst 
fra investorer. Særligt tab på investe-
ringer i frie midler, der beskattes som 
kapitalindkomst, er i fokus, da et godt 
2019 blev afløst af coronakrise og høj 
volatilitet på de finansielle markeder 
med kurstab til følge især i februar  
og marts. 

2  Lagerbeskatningen – derfor  
er den ikke så ringe endda
Den ældre artikel om lagerbeskat-
ningen fra 2013 har fortsat stor bevåg-
enhed. Lagerbeskatningen er nemlig 
ikke så dum, som mange formoder. 
Selvom Formueplejeselskaberne,  
som artiklen tager udgangspunkt i,  
i dag er blevet foreninger, gælder  
fordelene stadig.
 
3  Direktørskifte i Formuepleje 

Ejendomme
I artiklen fra august præsenteres  
Formueplejes nye ejendomsdirektør 
Kristian Volds gaard, som overtager 
jobbet fra Bettina Movang, der de  
seneste to år har været direktør for 
Formuepleje Ejendomme. Med et  
direktørskifte følger også en videre-
udvikling af Formuepleje Ejendomme 
til gavn for investorerne.

Mest læste på
formuepleje.dk
Målt i perioden 15/7 til 1/9 2020

Det kan være en god idé at oprette en frem-
tidsfuldmagt, mens du er fysisk og psykisk 
frisk. På den måde er du sikret, hvis du skulle 
blive ramt af en ulykke eller en sygdom, der 
gør dig ude af stand til selv at træffe beslutnin-
ger om dine økonomiske og personlige for-
hold. Med en fremtidsfuldmagt har du selv 

mulighed for at beslutte, hvem der skal vare-
tage disse forhold, hvis du på et tidspunkt ikke 
længere selv kan. Lov om fremtidsfuldmagter 
trådte i kraft den 1. september 2017, og ord-
ningen er et enkelt alternativ til almindelige 
fuldmagter. Læs mere i artiklen ”Derfor bør du 
have en fremtidsfuldmagt” på formuepleje.dk.

Fremtiden kommer 

Ses vi til Formueplejedagene?  
På efterårets Formueplejedage tager vi ud-
gangspunkt i temaet ”Den foranderlige ver-
den”, og hvordan man som investor griber  
udfordringerne og mulighederne rigtigt an.

Formueplejedagene løber af stablen den 28. 
oktober på Scandic Falconer i København og i 
Musikhuset Aarhus den 2. november.

Husk, at alle invitationer til Formueplejes  
arrangementer (som for eksempel Formue-
plejedagene) kun sendes ud via e-mail og kun 
til investorer, der har givet tilladelse til, at vi må 
kontakte dem elektronisk. Den tilladelse giver 
man ved at underskrive en såkaldt samtykkeer-
klæring, og hvis ikke du allerede har gjort det, 
kan du gøre det på formuepleje.dk/samtykke.

Et årsskifte er altid en god anledning til at  
få kigget din økonomi efter i sømmene, for 
måske er der i årets løb sket ændringer i  
dit liv eller på Christiansborg, som kan 
have betydning for sammensætningen af 
din økonomi. Det gælder også i forhold til 
skat, hvor der kan være masser af mulig-

heder for små finjusteringer, som kan være 
med til at optimere din økonomi, hvis de 
sker i rette tid.

Du er velkommen til at kontakte en 
rådgiver for mere information om, hvad 
du kan gøre, inden kransekagen og bob-
lerne skal på bordet. 

Juster skatten inden nytår
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Så du vores Formueplejedag?? 

Den 1. august styrkede Formuepleje organisationen, da 
Frank Reisbøl tiltrådte som direktør med en ledende rolle  
i Formueplejes investeringsteam. Frank kommer fra en  
stilling som Managing Director i Banque Carnegie  
Luxembourg, hvor han stoppede i 2019, efter banken blev 
solgt til den schweiziske kapitalforvalter UBP. Før det var 
han i perioden 1987 – 2001 ansat i BankInvests kapitalfor-
valtningsafdeling – de sidste år som investeringsdirektør. 
Frank har herudover tillidshverv i hollandske BinckBanks 
supervisory board og er medlem af bestyrelsen i Core  
Capital, Luxembourg. Med sine mange års erfaring fra  
kapitalforvaltning kommer Frank til at spille en vigtig rolle 
i Formueplejes fremtidige udvikling.

Også inden for kommunikation og marketing er der sket 
ændringer med ansættelsen af Ole Madsen som ny kom-
munikations- og marketingdirektør pr. 21. september. Ole 
har de seneste 15 år været ansat hos SparNord Bank blandt 
andet med ansvar for bankens kommunikation, digitale  
udvikling og strategiprocesser samt investor relations.  
Ole har en cand.mag. i medievidenskab samt en MBA i 
Business Administration og Management og skal blandt  
andet være med til at styrke den gode kommunikation med 
Formueplejes kunder.

 

Velkommen til  
Frank Reisbøl og  
Ole Madsen

Direktør Frank Reisbøl

”Hvor risikovillig er du, og hvornår skal du bruge pengene igen?”  
Sådan lød nogle af de to vigtigste spørgsmål fra Formueplejes  
kundedirektør Helle Snedker, da hun den 1. september mødte  
tv-vært og førstegangsinvestor Ane Cortzen i radioprogrammet 
Overskud, ”Min første aktie”.

 I programmet giver hun en række gode råd til, hvordan man 
helt konkret kommer i gang med at investere, og hvilke overvej-
elser man skal gøre sig i forhold til blandt andet investeringshori-
sont og risikovillighed, inden man investerer i eksempelvis enkelt-
aktier eller investeringsforeninger.

 Hvis ikke du nåede at høre programmet – eller hvis du har lyst 
til at høre det igen – kan du gøre det ganske gratis på radio4.dk/
program/overskud/.

PODCAST:  
Helle Snedker gav  
gode investeringsråd  
til førstegangsinvestor  
Ane Cortzen

Kundedirektør Helle Snedker



AFKAST

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

På kort sigt har Covid 19-pandemien skubbet til aktiemarkedet og skabt nogle kraftige  
sektorforskydninger. Denne udvikling har pumpet aktier inden for såkaldte disruptive  
teknologier op til en urealistisk høj værdiansættelse og skævvredet forholdet mellem  
selskabernes værdi og reelle indtjening. Udviklingen rokker dog ikke på Formueplejes  
aktiestrategi, som stadig har fokus på kvalitetsselskaber med stærke fundamentaler og  
en stabil indtjening over tid.

Formuepleje skal  
slå markedet

Historien om investeringsafkastet i 2020 bliver en historie med mange mod-
sætninger. Alt imens vi i februar og marts oplevede de dybeste og hurtigste 
kursfald i aktiemarkedet nogensinde, har især de amerikanske teknologi-
selskaber omvendt nået så høje værdiansættelser, at de for blot et år siden 
ville blive anset for utænkelige.

Her hentydes især til de såkaldte FAATMAN-aktier – Facebook, Alpha-
bet, Amazon, Tesla, Microsoft, Apple og Netflix. Disse syv aktier fylder om-
kring 25 procent af S&P500-indekset, hvis man medregner Tesla, der dog 
ikke er en del af S&P500-indekset. 

Gruppen var tidligere kendt som FAANG, men er nu blevet udvidet og 
omdøbt til FAATMAN. Frem til 1. september var de i gennemsnit steget over 
50 procent i år og er dermed den altoverskyggende årsag til, at de amerikan-
ske aktier året igennem har kunnet sætte rekord på rekord trods  
Covid-19-pandemien. 

Piller man disse aktier ud af indekset, ville det i stedet være faldet 4-5 pro-
cent, og det fortæller en mere nuanceret historie om, at nogle få selskabers 
utroligt stærke performance dækker over, at de fleste aktier rent faktisk er 
faldet, selv om de amerikanske aktieindeks samlet set er steget. Det gælder 
med andre ord om at holde tungen lige i munden, hvis man vil forstå det 
fulde billede.

Det spiller også ind på Formueplejes globale aktieportefølje, som indgår  
i konceptforeninger som eksempelvis Safe og Penta. Her gælder det des-
værre, at afkastet ikke har fulgt med markedet i år.

”Siden midten af marts har stigningerne i aktiemarkedet været drevet af 
godt en håndfuld hastigt stigende amerikanske teknologiselskaber, hvor For-
muepleje helt bevidst ikke har haft eksponering i dem alle. I flere af tilfældene 
er der tale om selskaber med svag eller ingen indtjening, men hvor investo-
rerne investerer i forventning om fremtidig indtjening i disse virksomheder.  
I flere af disse tilfælde er forventningerne drevet af en ekstrem optimisme, 
der ikke kan retfærdiggøre, at man som langsigtet investorer placerer sine 
midler her,” forklarer Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.
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Formuepleje skal  
slå markedet

”Siden midten af marts har  
stigningerne i aktiemarkedet  

været drevet af godt en  
håndfuld hastigt stigende  

amerikanske teknologiselskaber. 

I flere af disse tilfælde er  
forventningerne drevet af en  
ekstrem optimisme, der ikke  

kan retfærdiggøre, at man  
som langsigtet investor  

placerer sine midler her.
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AFKAST

Det er for eksempel, når Tesla i begyndelsen af september 
når et P/E-niveau (forhold mellem aktiekurs og indtjening) 
på over 1200. Et P/E-niveau på 40-50 er højt, så et P/E- 
niveau på over 1200 fortæller en historie om, at Tesla skal  
levere en voldsomt stig ende indtjening i en lang årrække.   

FAATMAN fylder
Det har konsekvenser, når lemmingeeffekten bliver så  
udtalt, som tilfældet har været blandt en stor del af tekno-
logiaktierne i 2020.  

”Når vi ser udvalgte aktier som Zoom, Spotify, Tesla og 
Amazon, hænger aktiekursen ikke umiddelbart sammen 
med den underliggende indtjening. I Formuepleje køber vi 
ikke enkeltaktier ud fra en momentum-tankegang. I stedet 
skruer vi løbende op og ned for risikoen i vores porteføljer. 
På den måde misser vi måske en kortvarig optur, men vi vil 
ikke løbe den risiko, fordi risikoen for store kursfald bliver 
for stor. Når de her meget store tech-selskaber pludselig 
udgør over 25 procent af hele S&P500-indekset, fylder de 

ganske enkelt for meget og udgør for stor en risiko. Marke-
det fik en forsmag på det i begyndelsen af september, hvor 
flere af disse selskaber ud af det blå faldt med op til 10 pro-
cent uden specifik anledning. Det viser, at man skal være 
meget på vagt,” siger Søren Astrup, direktør og partner i 
Formuepleje og fremhæver:

”Den type ekstreme værdiansættelser indgår ikke i 
Formue plejes aktieportefølje, fordi vi som nævnt ikke er 
momen tuminvestorer. De ekstremt optimistiske vurde-
ringer af disse tech-selskaber kan naturligvis fortsætte et 
stykke tid, men det er faktisk underordnet. Vi kan for at 
sige det lidt poppet ikke regne den hjem, og hvis ikke kvali-
teten findes i et selskabs indtjening, men værdiansættelsen 
blot stiger på baggrund af markedsstemningen og høje  
forventninger, vil den aktie aldrig kunne finde vej ind i  
vores portefølje.”

Han fremhæver samtidig, at der gælder lidt samme  
historie med danske aktier, der ud over det amerikanske 
som et af få aktiemarkeder i verden er steget i år. Det skyl-
des ikke mindst, at det danske aktiemarked er præget af 
mange aktører inden for sundhedssektoren med Novo  
Nordisk som det tungestvejende selskab. Mange Formue-
pleje-investorer har også et par danske aktier eller tre ved 
siden af deres Formuepleje-investeringer, og så kan det 
være svært at forstå, hvorfor der er et efterslæb her.

”Når man som investor i Formuepleje sidder og kigger 
på et negativt afkast, kan det godt være svært, når man  
måske har en række danske aktier ved siden af at sammen-
ligne med, som er steget ganske pænt. Men når man inve-
sterer i kapital- og investeringsforeninger som i Formue-
pleje, har man altså en helt anden risikospredning på både 
geografi og sektorer, så de to ting skal man også være  
varsom med at sammenligne,” nævner Søren Astrup.  

Indtjening og aktiekurs skal hænge sammen
For at et selskabs aktie skal være interessant for Formue-
pleje at investere i, skal der være en god sammenhæng 
mellem aktiekursen og selskabets evne til at skabe ind- 
tjening. Et selskab kan altså sagtens have en høj indtjening, 
men hvis det er mere end tilstrækkeligt afspejlet i aktiekur-
sen i forvejen, er det ikke nødvendigvis interessant som  
investeringscase. I så fald kan aktiekursen være kommet 
for højt op.

”Vi skal kunne se et rimeligt forhold mellem den aktie, 
vi investerer i, og den indtjening, som selskabet leverer. 
Det kan vi eksempelvis med Microsoft, der også er steget 
meget i 2020, men her følger indtjeningen med, og så er  
historien en helt anden. I foråret investerede vi også i  
Facebook, da kursen faldt til et niveau, der stod mere  
mål med den indtjening, som selskabet leverer. Det er  
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de overvejelser, vi gør os, og det er ud fra de betragtninger,  
at vi ikke kan retfærdiggøre investeringer i for eksempel 
Tesla eller Apple. Det er jo ikke, fordi vi ikke kan se, at de 
laver nogle glimrende produkter og har skabt enorme for-
retninger med kæmpe potentiale. Når vi sætter det op imod 
aktie kursen, kan vi bare ikke regne den hjem,” forklarer  
Søren Astrup.

Afkastet skal måles på fem år og længere
Det er også årsagen til, at Formuepleje lægger vægt på, at 
afkastet skal måles på fem år og længere. Så har man det 
rette tidsbillede til at vurdere, om der bliver leveret eller ej.

”Den helt afgørende præmis i diskussionen er tidshori-
sonten i analysen. Formueplejes løsninger skal altid helst 
slå markedet eller konkurrenter på kort sigt, men det er 
ikke en realistisk eller seriøs målsætning, at vi kan gøre det 
hvert eneste år. Formueplejes løsninger skal levere højere 
risikojusterede afkast over en længere periode (typisk fem 
år) og levere bedre formuebevarelse end markedet på 24 
måneders tidshorisonter. Og det leverer vi altså på også  
efter det massive chok i marts, hvor vi kan se, at vores  
globale aktieportefølje har indhentet en del terræn,” siger 
Søren Astrup og sammenfatter:

”De finansielle markeder har været igennem udsving  
af historiske proportioner og til trods for de betydelige tab  
i marts, har vores investeringsløsninger som forventet  
genvundet en betydelig del af det tabte siden da. Når alt  
det er sagt, så bestræber vi naturligvis på at indhente det  
efterslæb, vi har haft i år, men hvis man lige husker at  
lave sammenligningen på fem års sigte, så slår vi altså både 
marked og konkurrenter. Det er værd at have med i  
erindringen.” 

 

FAKTA OM FORMUEPLEJES  
INVESTERINGSLØSNINGER
Formueplejes løsninger skal levere højere risiko justerede  
afkast over en længere periode (typisk fem år) og levere 
bedre formuebevarelse end markedet på 24 måneders  
tidshorisonter.

For at kunne levere en sådan profil baserer investerings-
strategien sig grundlæggende på to typer af aktiver, både  
aktier og obligationer:

•  En portefølje af aktivt udvalgte danske real kredi tobliga-
tioner, der geares op til 4 gange afhængigt af, hvilken 
portefølje, der er tale om. På kort sigt kan bevægelser 
på rentekurven naturligvis føre til et negativt afkast, 
som vi så i foråret, men på langt sigt vil rentemotoren 
producere et basisafkast, som sikrer formue bevarelsen, 
når aktiemarkedet ligger fladt eller falder.

•  En global portefølje af fundamentalt attraktive aktier, 
som historisk set har leveret et mer afkast på cirka  
2,5 procent om året i forhold til verdensaktieindekset.  
Derudover vurderer investeringskomiteen løbende 
markedet og foretager justeringer af porteføljen ved 
hjælp af aktiefutures, således at den samlede aktieeks-
ponering kan ligge mellem 80 og 130 procent af den 
samlede aktieportefølje.

Når disse meget store  
tech-selskaber pludselig udgør 

over 25 procent af hele S&P 
500-indekset, fylder de ganske 
enkelt for meget og udgør for 

stor en risiko.

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

Et langvarigt  
generationsskifte  
drevet af lyst

En lørdag for 17 år siden faldt Hanne Elsners far om og døde pludseligt i  
en alder af blot 58 år. Om mandagen var der dermed ikke andet at gøre for 
Hanne end at overtage faderens rolle som direktør på Fuglebjerg Kiste-
fabrik, der har været i familiens eje i flere generationer. 

Generationsskiftet var alt andet end planlagt, og Hanne Elsner, der i dag 
er 50 år, var både uforberedt og ukvalificeret til det, men der var bare ikke 
noget valg, så hun måtte påtage sig opgaven og gå til det på den hårde 
måde med en stejl læringskurve foran sig. 

”Jeg kunne have solgt, men det var ikke en gangbar løsning for mig. Jeg 
er sådan indrettet, at jeg aldrig giver op, og det gjorde jeg heller ikke her, 
men det var ikke ret sjovt i starten,” erindrer Hanne Elsner, der i den første 
tid først skrev et brev og siden besøgte alle fabrikkens kunder og forsik-
rede dem om, at alt var i trygge hænder og kørte videre som hidtil.

”De fik besked om, at der ikke var grund til at være urolig. Vi havde styr 
på det, selv om det måske ikke helt var tilfældet, fordi jeg jo ikke havde 
prøvet det før og hverken vidste noget om kunder eller kister. Men det fik 
vi, og vi beholdt alle vores kunder,” fortæller hun.

Overdragelse i tide
Vi skruer tiden frem til slutningen af 2019. Hannes døtre Fie og Caroline 
får overdraget 30 procent af ejerskabet af Fuglebjerg Kistefabrik. I forvejen 
har de brugt meget af deres ungdomstid på at hjælpe til på fabrikken og 
har fået et godt indblik i, hvordan fabrikken og forretningen fungerer.
Overdragelsen sker uden stemmeret, da de begge har studierne som  

Fra den ene dag til den anden stod Hanne Elsner  
tilbage i 2003 pludselig med ansvaret for Fuglebjerg 
Kistefabrik, men hun tog opgaven til sig og driver  
i dag en sund og indbringende virksomhed. Samtidig 
har familien Elsner gang i et langvarigt generations-
skifte, hvor døtrene Fie og Caroline en dag skal  
tage over – hvis de har lyst. Derudover er familiens 
investeringer lagt i hænderne på Formuepleje. 
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deres hovedbeskæftigelse, men den sker også som første 
skridt til, at de to døtre en dag skal overtage fra deres mor  
– og denne gang langt bedre forberedt end i 2003. 

Men den fælles forudsætning er, at det kun skal ske, hvis 
de har lyst. Der er ingen forpligtelse til at sige ja.

”Vi vil begge to gerne. Ingen af os kunne forestille os at 
skille os af med fabrikken. Den har altid været en del af vores 
liv. Men det skal forhåbentlig først ske om mange år, og hvor 
vi får gjort vores egne erfaringer og karriere først. Men vi  
har aldrig været tvunget til det. Det har altid været lystbeto-
net,” forklarer Fie på 26 år, der er i gang med at tage en leder-
uddannelse på Officersskolen, hvor hun bruger 180-200 dage 
om året på at sejle med Søværnet på øvelser. Og som lille-
søster Caroline på 22 år bemærker:

”Det har været en nem beslutning at sige ja, fordi det er  
drevet af egen fri vilje. Det er også lettere at vælge fra  
senere i stedet for at starte med at sige nej. På den måde  
holder vi dørene åbne. Men det er dejligt at køre noget  
videre, der har været i familien i mange år, og selv om det er 
meget tidligt, så kunne det være sjovt, hvis vores egne børn, 
når vi får dem, en dag også ville kunne tage over.”

Og Hanne Elsner tøver ikke med at erklære, at det vil gøre 
både hende og morfar i himlen stolte, hvis Fie og Caroline  
ender med at tage over, hvad alt som nævnt tyder på:

”Det vil gøre deres morfar meget stolt deroppe, hvor han  
sidder, og jeg vil også blive megastolt. Så længe de følger  
deres mavefornemmelse og kan finde glæde ved det. Det  
allervigtigste for mig er, at de gør noget, som de er glade ved.”

10  FORMUE – 4. KVARTAL 2020 FORMUE – 4. KVARTAL 2020  11

>>

”Med ansvaret for en virksomhed  
følger også en økonomisk bevidsthed, og den  

har hele familien med hjemmefra.



Økonomisk bevidste
Med ansvaret for en virksomhed følger også en økonomisk 
bevidsthed, og den har hele familien med hjemmefra.

”Nogle gange tænker man da over, at vi er sikret. Fabrik-
ken går godt, og vi har derfor altid noget at falde tilbage på. 
Det er en rar tanke, men vi er også vokset op med, at der 
skal være styr på pengene, og at økonomien er et grund-
fundament, der kan holde styr på det hele. Man skal ikke 
købe noget, man ikke har råd til. På samme måde ville det 
være et nederlag, hvis det pludselig ikke gik med fabrikken, 
så derfor skal der bare være styr på det økonomiske,” for-
klarer Fie Elsner, der på Officersskolen har lært en masse 
om sig selv og om ledelse:

”Vi er syv kvinder ud af 45, og det lærer man i sig selv 
noget af. Men jeg har også lært meget om samarbejde, og 
hvordan man bor mange mennesker sammen i mange dage 
uden at flå hovedet af hinanden. Det handler ikke mindst 
om, at man skal være i stand til at tage styring over andre. 
Det er jeg blevet meget bedre til. Man får respekt ved at 
sige tingene ligeud, hvis en kollega ser ud af h… til frem for 
at putte med det. Det tror jeg også, at jeg kan bruge, når vi 
en dag skal lede fabrikken.”

For Caroline ligger overtagelsen også langt ude, men  
efter et sabbatår, hvor hun arbejdede fuld tid på fabrikken, 
nøjes hun for øjeblikket med at hjælpe til og styre hjem-
mesiden. Ved siden af det læser hun kommunikation og  
digitale medier på Aalborg Universitet København. Det har 
hendes fokus mere, end at hun en dag skal etablere sig som 
virksomhedsejer.

”Jeg har ikke noget bestemt, jeg gerne vil blive eller  
arbejde med, så kommunikation dækker jo ret bredt og kan 
bruges i mange sammenhænge. Vi vil begge gerne prøve 
noget andet, når vi er færdige, og overtagelsen ligger 
mange år ude i fremtiden, så det går jeg ikke og tænker 
over i det daglige. Derfor er det også dejligt, at vi aldrig  
er blevet presset, men har rig mulighed for at prøve noget 
andet,” siger Caroline Elsner.

Investeringstilgangen er med flere typer risiko
Familiens relation med Formuepleje er 3-4 år gammel. For-
muepleje havde kontaktet Hanne Elsner, der først takkede nej, 
men så rådførte sig med sin mangeårige revisor, der kendte 
Formuepleje og mente, at det ville være fornuftigt at placere 
familiens midler i Formueplejes investeringsløsninger. 
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”Det er vi virkelig glade for. I banken hørte vi aldrig noget, 
men nu mødes vi med Helle (kundedirektør Helle Snedker, 
red.) og kan drøfte alt, hvad der er relevant. Før vidste jeg 
ingenting om investeringer. Nu ved jeg lidt mere og tjekker 
det også jævnligt,” fortæller Fie Elsner, der ikke er den 
type investor, der satser hele baduljen, men samtidig godt 
ved, at hun som 26-årig har en alder, der gør, at hun med 
sindsro kan vælge høj risiko.

”Jeg har lidt over det hele. Både høj risiko og så lidt  
lavere der, hvor jeg ved, at jeg måske skal bruge pengene 
inden for fem år. Og jeg har ikke noget, som jeg ikke kan 
tåle at tabe. Den risikoprofil er nok gældende for os alle 
tre,” forklarer hun og både håber og tror, at nedturen fra 
coronahalvåret vender på et tidspunkt. Derfor er der ingen 
grund til at ryste på hånden. 

Det bekræfter Caroline Elsner:
”Jeg sidder ikke hver dag og tjekker. Heller ikke da, der 

kom corona. Det tager jeg stille og roligt og tror på, at det 
nok skal vende.”

Sidste ord til mor
Vi lader Hanne Elsner, mor til to døtre og chef for 24  
ansatte på Fuglebjerg Kistefabrik få de sidste ord om, hvor-
dan hun har grebet tingene an i de seneste 17 år, hvor hun 
er gået fra at være uddannet sælger i en hvidevareforret-
ning i Næstved, en periode som advokatsekretær og så et 
aktivt og bevidst valg om at blive dagplejemor, så hun 
kunne gå hjemme med sine døtre.

”Det er nok en af mine kæpheste. Man behøver ikke en 
kæmpestor uddannelse, hvis man ellers lægger sig i selen. 
Man kommer også langt med at bruge sin sunde fornuft, 
gåpåmod, og hvis man aldrig giver op,” siger hun.

På den måde er Hanne Elsner gået fra at vide stort set 
ingenting om at lede en virksomhed til nu at have et arsenal 
af gode pointer, som andre i en tilsvarende situation måske 
kan have glæde af.

”Nu har vi gjort klar i god tid til det bedst mulige gene-
rationsskifte. Mine piger har 30 procent, men ingen indflyd-
else endnu. Det er alene mig, der træffer beslutningerne. 
De er til gengæld allerede bedre rustet til opgaven, end  
jeg nogensinde nåede at blive. Så de har en lang oplæring, 
hvor jeg vidste ingenting. Men det betyder ikke, at jeg ikke 
har ændret på en masse ting i min tid. I min fars tid måtte 
de ansatte både ryge og drikke, og det lavede jeg om. Det  
betyder, at der nu kun er tre tilbage fra dengang, hvor  
resten er skiftet ud, så nu har min egen grundstamme af  
10-20 ansatte ud af de 24, vi er. Jeg ved godt, hvad jeg vil,” 
slutter Hanne Elsner. 

Det er nok en af mine  
kæpheste. Man behøver ikke  
en kæmpestor uddannelse,  
hvis man ellers lægger sig  

i selen. Man kommer også langt 
med at bruge sin sunde fornuft, 

gåpåmod, og hvis man  
aldrig giver op.

 

HANNE ELSNER

Chef for 24 ansatte på Fuglebjerg Kistefabrik 
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Som om 1. halvår ikke var hæsblæsende nok med udbruddet  
af den verdensomspændende Covid-19-pandemi, kulminerer 
2020 den 3. november med det amerikanske præsidentvalg.  
På de finansielle markeder har tech-aktierne året igennem  
sat dagsordenen med ekstreme prisfastsættelser. Og på  
nøgletalsfronten har de fleste nøgletal rettet sig overraskende  
hurtigt op igen i forhold til de mest pessimistiske analyser. 

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

Mens vi venter på  
en coronavaccine

2020 kommer til at stå tilbage som et af de mest historiske år nogensinde, og året  
er slet ikke slut endnu. Forude venter fortsat et helt kvartal med det amerikanske 
præsidentvalg den 3. november som den helt store begivenhed, ligesom EU og 
Storbritannien skal forsøge at nå til enighed om de endelige udtrædelsesvilkår i  
forbindelse med Brexit. 

Det kommer oven i et første halvår, der helt og holdent stod i Covid-19-pande-
miens tegn med voldsomme konsekvenser for lande, samfund, virksomheder, finan-
sielle markeder og de enkelte individer i befolkningerne over hele kloden. 

”2020 har på alle måder været et yderst begivenhedsrigt år – naturligvis på grund 
af corona. Det har sat et permanent aftryk på investeringsafkast, økonomisk vækst, 
statsbudgetter og hele vores dagligdag. Og man skal huske, at vi før corona befandt 
os i det længstvarende økonomiske opsving, der er målt, der var lav arbejdsløshed, 
og optimismen var spirende,” konstaterer Henrik Franck, investeringsdirektør og 
partner i Formuepleje.

Fortsættelsen husker alle:
”På blot få uger blev verden forandret med Covid-19-pandemiens udbredelse.  

Aktiemarkedet oplevede sin hurtigste og dybeste nedtur i historien, da virkeligheden 
om, at denne her coronavirus ikke var et isoleret kinesisk problem, pludselig gik op 
for investorerne og en stor del af verdens befolkning de facto blev sat i husarrest.”

Genopretning er gået hurtigere end forventet
Det pudsige er, at verden ser ud til at have rettet sig op hurtigere, end de fleste  
antog tilbage i februar og marts, hvor frygten for alvor havde fat. Siden har en lang 
række biotek- og medicinalselskaber verden over arbejdet på højtryk på at udvikle 

”Jo tættere vi kommer  
på en vaccine, jo mere vil 

den gamle økonomi, der er  
hårdest ramt af Covid-19,  

potentielt blive løftet tilbage i 
retning af sit gamle niveau.  
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en vaccine, der kan kurere Covid-19, og forhåbningerne om 
succes på den front vokser hele tiden. 

”Jo tættere vi kommer på en vaccine, jo mere vil den 
gamle økonomi, der er hårdest ramt af Covid-19, potentielt 
blive løftet tilbage i retning af sit gamle niveau,” siger  
Henrik Franck. 

Helt sikker kan man dog ikke være. Som det vil være 
mange bekendt, er det ikke hele aktiemarkedet, der har lidt 
under Covid-19. De amerikanske tech-aktier er den klareste 
undtagelse, hvor selskaber som Amazon, Apple og Tesla  
indtil begyndelsen af september steg til nogle ekstreme  
niveauer, hvor aktiekursen langt oversteg, hvad indtjeningen 
i de pågældende selskaber kunne retfærdiggøre.

Jo tættere verden kommer på en eller flere vacciner,  
der kan bremse Covid-19, jo mere vil det kunne ændre  
investorernes fokus igen i retning af de selskaber, der ikke 
på samme måde har nydt godt af coronavirussen. 

”En vaccine vil måske samtidig fjerne det meget høje  
fokus, der har været på tech-aktierne, der har været så  
iøjnefaldende på det amerikanske aktiemarked gennem  
hele 2020 – både med nogle vedvarende og meget store 

kursstigninger og pludselige fald uden konkret anledning, 
som vi så i begyndelsen af september,” nævner Henrik 
Franck og peger på, at man skal passe på med at sige, at alle 
teknologiaktier generelt er overvurderede og pr. definition 
alt for dyrt prisfastsatte.

Man kan ikke bare sige, at alle teknologiselskaber er for 
dyre. Mange af dem har indtjeningen med, og deres høje 
aktie kurser kan retfærdiggøres. For eksempel er Facebook,  
Apple, Amazon, Netflix, Alphabet (Google) og Microsoft  
steget så meget, at de nu udgør over 25 procent af S&P500-
indekset. I begyndelsen af året var den samme vægt på om-
kring 17 procent.

Markedsdynamikken kan godt ændre sig igen, hvis det 
lykkes at udvikle en velfungerende vaccine, der kan få bugt 
med udbredelsen af Covid-19, påpeger Morten Obel Skriver, 
chefstrateg og partner i Formuepleje. Og der er meget, der 
tyder på, at en eller flere vacciner ikke lader vente lang tid 
på sig.

”P.t. er der syv vacciner i fase 3, og sandsynligheden for, 
at en medicin i fase 3 får endelig godkendelse er cirka 60 
procent, og da de amerikanske sundhedsmyndigheder har >>
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sænket deres tærskel for, hvor effektiv den skal være, til 
50%, så er der altså meget stor chance for, at vi snart får en 
Covid-19-vaccine på markedet. Det ændrer spillereglerne 
markant, fordi Covid-19 så overgår fra at være den her 
ukendte sygdom, som vi ikke kan behandle og derfor ikke 
kender alle konsekvenser af, til at være en almindelig syg-
dom, der kan behandles. Det betyder alt andet lige øget  
mulighed for, at vi kan vende tilbage til den hverdag, vi 
kendte før corona,” siger Morten Obel Skriver.

Nøgletal
Det er gået langt hurtigere at få en lang række økonomiske 
nøgletal på nogenlunde ret køl igen, end de fleste havde 
fantasi til, da det stod værst til i februar og marts.

”Nøgletallene har leveret bedre i forhold til, hvor pessi-
mistiske analytikerne har været. Da Covid-19 spredte sig og 
brød ud som noget, investorerne skulle forholde sig til i slut-
ningen af februar, var den første reaktion, at det kunne blive 
lige så slemt som finanskrisen. Men relativt hurtigt gik  
forventningerne i retning af, at det ville komme ret hurtigt  
tilbage, fordi man kunne se vejen tilbage, hvor vi kom fra,” 
forklarer Morten Obel Skriver og fremhæver, at der ikke 

blot er tale om et enkelt eller to nøgletal, der er i bedring.
Det gælder over en bred kam.

”Det er de fleste nøgletal, der er kommet stærkt igen.  
Det er tillidsindikatorerne, det er IFO-tallene, og forbruget i 
USA er kommet fuldstændigt tilbage. Til dels er det også 
job tallene, der er på vej frem igen, om end fra meget høje  
niveauer. Europa er anderledes, fordi hjælpepakkerne er  
designet til at holde folk i arbejde og i stedet kompensere 
virksomhederne. Privatforbruget holdes samtidig oppe 
mange steder, fordi der bliver ført en historisk lempelig pen-
gepolitik, og der samtidig er blevet sendt et væld af finans-
politiske hjælpepakker på gaden. Det har i vid udstrækning 
holdt hånden under økonomierne, selv om en delvis nedluk-
ning af lande og samfund, som vi har set, naturligvis ikke er 
gået ubemærket hen,” siger Morten Obel Skriver.

Jobtallene i USA er lidt et kapitel for sig. I februar og 
marts nåede arbejdsløsheden rekordhøje niveauer for at 
toppe i april – på rekordtid vel at mærke. Siden er det gået 
næsten lige så hastigt den anden vej.

”Arbejdsløsheden steg ekstremt, men er også kommet 
ekstremt hurtigt ned igen. Selvfølgelig ikke som før corona, 
men siden april, da den toppede i 14,7 procent, er den  

P/E-NIVEAUER NÅR UTROLIGE HØJDER 
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Aktiekurserne på især amerikanske teknologiaktier har nået niveauer, der gør investeringer svære at retfærdiggøre. Særligt Tesla springer i øjnene.
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For både Trump og  
Biden kan man  

argumentere for, at de 
begge kan påvirke de  
finansielle markeder. 

Trumps afgang vil fjerne 
noget usikkerhed i  

markedet. Med Biden 
ved roret vil der ske en 
ændring i retorikken fra 

Det Hvide Hus.

”
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blevet presset ned måned for måned og lå på 8,4 procent i 
august. Spørgsmålet er, hvor langt den kan presses ned i de 
kommende måneder. Man må nok forvente, at tempoet  
daler, og at der går endnu et stykke tid, før vi rammer 3,5 
procent igen ligesom i februar. Det vigtigste er imidlertid, 
om retningen fortsætter,” forklarer Morten Obel Skriver,  
og påpeger, at de hårdest ramte nøgletal i vid udstrækning 
har med samhandel mellem lande og industriproduktion  
at gøre.

I en tid med læssevis af transport- og rejserestriktioner 
er eksporten naturligvis ramt, og det kan godt trække ud  
en rum tid endnu.

”Det, der ikke er kommet tilbage, er alt, hvad der har 
med eksport at gøre. Det er både den generelle samhandel 
og serviceydelser over grænserne. Det skyldes jo de  
begrænsninger, vi har set i transporten og mobiliteten, og 
de restriktioner vil for en stor dels vedkommende være  
gældende i et stykke tid endnu og især ramme hotel- og  
rejsebranchen mere varigt. Derfor kan man alligevel godt 
have en forventning om, at langt det meste af verdensøko-

nomien kommer tilbage, men med den cementklods om  
benet, at der er de her begrænsninger. Folk holder ikke helt 
op med at rejse, det tager bare lang tid at komme tilbage 
hvor vi kom fra,” vurderer Morten Obel Skriver.

Trump eller Biden?
Og så skruer vi ellers tiden frem til den 3. november, hvor 
amerikanerne skal finde ud af, om de vil have fire år mere 
med præsident Trump ved roret, eller om Demokraternes 
Joe Biden skal overtage tøjlerne i Det Hvide Hus. 

Præsidentvalget og udfaldet af det har potentielt stor  
påvirkningskraft af kurserne på de finansielle markeder.  
Inden corona var det derfor forventet, at valget skulle være 
den altoverskyggende begivenhed i 2020, men nu må 
Trump og Biden dele rampelyset med Covid-19.

Hvilken påvirkning det har, om Trump eller Biden  
vinder valget, er til gengæld mere mudret.

”Der er ikke noget entydigt billede af, hvad der sker, hvis 
Trump bliver genvalgt, eller hvis Biden formår at fravriste 
ham embedet. Historisk kan man ikke sige noget specifikt 
om, hvad der sker. Hverken når det er en republikaner eller 
demokrat, der vinder. Det samme gælder, hvis den vind-
ende kandidats parti indtager begge Kongressens kamre. 
Det er omtrent 50/50, om aktierne stiger i de pågældende 
situationer, hvis man kigger historisk på det. Det beror altså 
på en konkret vurdering,” forklarer Henrik Franck.

Derimod er der historisk belæg for, at aktierne oftest  
stiger i perioden efter et valg.

”Man kan se, at seks måneder efter et amerikansk  
præsidentvalg ligger aktiemarkedet næsten altid højere. Ser 
vi en negativ kursreaktion som følge af valgresultatet, kan 
det derfor være en over vejelse værd at øge aktieeksponerin-
gen og udnytte den mulige effekt,” nævner Henrik Franck.  

”Et valg af Joe Biden  
– og ikke mindst hvis vi får  
demokratisk flertal i både  

Senatet og Repræsentanternes Hus 
– vil betyde, at der kommer til at 

blive talt om stigende  
virksomhedsskatter og muligvis  

en tilbagerulning af dele af  
Trumps store skattereform. 

 

MAKROØKONOMI
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Nu kender vi Trump
Politisk er der i forhold til præsidentvalget i 2016, hvor 
Trump var oppe imod Hillary Clinton, ikke samme manøv-
rerum for, at han kan overraske.

”Overraskelsesmomentet er væk for Trump. I 2016 var 
det en kæmpe overraskelse, at han i det hele taget kunne 
blive valgt. I 2020 skal vi derfor ikke blive overrasket, hvis 
han kan blive genvalgt, så på den måde er det ikke sikkert, 
at der kommer nogen voldsom kursreaktion. Et genvalg af 
Trump vil dog muligvis skabe noget uro i USA, og det kan 
potentielt blive så voldsomme, at det kan få en påvirkning 
af de finansielle markeder. USA har altid været et polarise-
ret samfund, og det er taget til ekstremer under Donald 
Trumps første embedsperiode,” konstaterer Henrik 
Franck.

Dysten mellem Trump og Biden bliver et opgør mellem 
to forskellige personligheder, og lige nu er meningsmålin-
gerne akkurat i Bidens favør, men intet er afgjort, og det 
kan hurtigt ændre sig, når de skal debattere direkte mod 
hinanden på tv.

”For både Trump og Biden kan man argumentere for, at 
de begge kan påvirke de finansielle markeder. Med Trump 
ude af Det Hvide Hus vil det fjerne noget usikkerhed i mar-
kedet, selv om han i udgangspunktet ikke er dårlig for øko-
nomien og aktiekurserne. Men med Biden ved roret vil der 
ske en ændring i retorikken fra Det Hvide Hus, og der vil 
komme færre af disse pludselige udfald fra den siddende 
præsident, som vi har set med Trump. Det vil medføre 
færre udsving og dermed mindre volatilitet, og det vil 
umiddelbart være godt for aktier,” siger Henrik Franck.

Til gengæld indebærer en valgsejr til Biden den risiko,  
at der igen kommer skattestigninger på dagsordenen.

”Et valg af Joe Biden – og ikke mindst hvis vi får demo-
kratisk flertal i både Senatet og Repræsentanternes Hus  
– vil betyde, at der kommer til at blive talt om stigende  
virksomhedsskatter og en delvis tilbagerulning af dele af 
Trumps store skattereform. Det er nok ikke det første  
aktuelle emne, der står på Bidens dagsorden på grund af 
Covid-19-situationen, men risikoen er der, og stigende skat-
ter er lig med potentiel modvind til aktier,” siger Henrik 
Franck og tilføjer, at valget ikke kun står mellem Trump  
og Biden, men også handler om sammensætningen af Kon-
gressen. 

Der har tidligere været indikationer af, at Demokra-
terne også ville vinde Senatet, men p.t. ser det ud til, at 
Kongressen bliver delt. Det store spørgsmål er, hvordan 
Donald Trump vil håndtere et muligt genvalg. Vil han 
skærpe sin facon og retorik og tage det til nye højder? 

”Det er der en klar risiko for. Det kan komme Europa  
til skade, hvis han fjerner sit fokus fra Kina til Europa for  
eksempel. Et nyvalg af Joe Biden vil nok skabe noget mere 
ro og stabilitet på den front – i hvert fald retorisk. Til gen-
gæld skal man forvente, at der vil blive stillet spørgsmål 
ved, om han er i stand til at lede USA. Joe Biden nærmer 
sig 78 år, men virker svag og næsten svækket i sin frem-
toning, og det kan godt virke lidt bekymrende for, om han 
vil kunne holde hele embedsperioden ud, hvis han vinder,” 
afslutter Henrik Franck. 
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I Formuepleje tror vi på god rådgivning og sparring for  
livet. Det er vores tilgang, uanset om temaet er optimering 
af din økonomi og formue, dine forhold omkring pension, 
op- og nedsparing – og faktisk også den måde, din gæld er 
sat sammen på. For netop gæld er for mange et overset  
område, men med den rette hjælp og rådgivning kan der 
også her være masser af muligheder for optimering. 

En dansk husholdnings gæld udgør i gennemsnit 260 
procent af den disponible indkomst*, hvilket faktisk er rela-
tivt højt. Heldigvis går den store gæld hånd i hånd med en 
tilsvarende høj opsparing, som ofte består af bolig(er), pen-
sion samt opsparing i aktier og obligationer. 

Faktisk er nettoformuen hele 600 procent af den disponi-
ble indkomst for en gennemsnitlig dansk familie i 2019. Det 
er tæt på at være rekord og kun overgået af niveauet i 2007 
lige inden finanskrisen, som det fremgår af grafen til højre.

Boligpriser har stor betydning for udviklingen i netto-
formuen, og det er derfor ikke overraskende, at der er sket 
et markant fald i nettoformuen i perioden 2007-2009. Nok 
så interessant er det, at andre aktivers andel af formuen  
stiger efterfølgende. Der bliver simpelthen sparet mere op 
på pensionsordninger og i frie midler, og disse voksende 
opsparinger (og gæld) stiller nye krav til dig og måden du 
sparer op - og ikke mindst hvordan du bruger pengene i 
den rigtige rækkefølge. 

Den store opsparing stiger
Men inden vi kommer til den del, følger her en forklaring af, 
hvorfor den gennemsnitlige danskers opsparing vokser 
mere i dag, end den gjorde tidligere. 

En af forklaringerne er manglende adgang til boliglån og 
kredit i det hele taget. Lånemulighederne har mange steder 

været begrænset af lavere boligpriser i flere år efter  
finanskrisen. Det har bragt ligevægt mellem den samlede 
gæld og gældsserviceringsevne (om indkomsten er stor nok 
til at dække ydelserne til gælden) og belåningsgrad (gæld i 
forhold til værdi af fast ejendom). Med andre ord har det  
taget næsten 10 år med positiv lønudvikling og stigende  
huspriser at indhente gældsniveauet fra finanskrisen. 

FORMUEOPTIMERING

Forgældet, men fornuftig 

>>

STOR UDVIDELSE AF HUSHOLDNINGERNES
BALANCER I DE SENESTE ÅRTIER

"Pensionsformue" er efter skat, hvor skattesatsen er antaget til 40 pct.  
"Boligformue" inkluderer ikke landbrugsjord, erhvervsejendomme ejet 
af husholdningssektoren, andelsboliger og ubebyggede grunde.  

Revisionen af nati onalregnskabet medfører databrud i 4. kvartal 2012. 
Den disponible indkomst er korrigeret for databrud tilbage i tid og  
renset for ekstraordinært skatteprovenu fra omlægning af kapitalpen-
sioner i 2013-15.

Kilde: Danmarks Nationalbank
 

*Disponibel indkomst er det beløb, en familie eller en person har til boligudgifter, forbrug eller opsparing, når skatter og renter er betalt.ell
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AF HANS FINK, senior formuerådgiver, Formuepleje // haf@formuepleje.dk 

Gælden stiger over tid hurtigere end indkomsten i danske husholdninger, og  
obligatoriske pensionsopsparinger bærer med sikkerhed en del af ansvaret. Heldigvis 
vokser opsparingen endnu hurtigere end gælden, og nettoeffekten kan være særdeles 

positiv for dig som langsigtet opsparer. I denne artikel sætter vi fokus på  
udviklingen, som kan have stor betydning for optimeringen af din økonomi.
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”Det har taget næsten  
10 år med positiv  

lønudvikling og stigende  
huspriser at indhente 

gældsniveauet fra  
finanskrisen.



Den manglende adgang og lyst til at låne mere har sat sit 
præg på danskernes opsparing. Faktisk markerer finans-
krisen et skifte fra stor negativ opsparing (større forbrug 
end indtjening) i årene 2005-2008 til en endnu større positiv 
opsparing i årene efter – med en enkelt undtagelse i 2014, 
se grafen nedenfor, der viser, hvor meget opsparingen  
udvikler sig i alt for danske familier hvert år. Her betyder 
en positiv nettoopsparing, at danskerne sparer op af deres 
indkomst, mens en negativ nettoopsparing betyder, at for-
bruget er større end den disponible indkomst.

En anden faktor, der spiller ind, er det lave renteniveau. 
Dels på opsparingsmulighederne og dels på beregningen  
af det strukturelle kreditniveau, der er et estimat af, hvor 
meget af kreditvæksten i samfundet, der kan forklares ud 
fra en række strukturelle forhold. I tilfælde af en rentestig-
ning på 1 procentpoint vil der netop være balance mellem 
det beregnede og faktiske kreditniveau. 

Den større opsparing ændrer på formuesammensæt-
ningen. Det største aktiv er bolig, men de seneste 10 år er 
to andre aktivtyper steget relativt mere: Opsparing i frie 
midler og pensionsordninger. Formuerne er altså blevet 
mere likvide end tidligere, og det lader til at være en ten-
dens, der fortsætter. Tidligere var der en vis sammenhæng 
mellem opsparing og konjunkturerne. I dårlige år med  
stigende arbejdsløshed og beskeden reallønsfremgang er 
der blevet lagt mere til side end i gode år, hvor arbejdsløs-
heden har været lav og væksten høj. I sidstnævnte perioder 
har forbrug og investeringer oversteget indkomsten.

Men de seneste års højkonjunktur har været anderledes, 
for forbruget er forblevet lavere end indkomsten. De  
danske husholdninger opbygger dermed en kontracyklisk 

buffer på samme måde, som pengeinstitutterne har gjort. 
Den høje opsparing er en kærkommen stødpude netop i år, 
hvor væksten er faldet dramatisk i 1. halvår. Faldende ind-
komst og dårligere økonomiske udsigter behøver derfor ikke 
i så høj grad som tidligere at forplante sig i boligmarkedet.

Opsparing til pension fylder mere
Pensionsopsparing er den anden højdespringer i sammen-
sætningen af danskernes formue. De højere pensions-
formuer er ikke på samme måde en redningskrans på kort 
sigt for den enkelte familie, der mister indtjening som følge 
af for eksempel arbejdsløshed. Men de betyder meget for 
vores adfærd, når vi køber hus og stifter gæld. Det viser en 
omfattende undersøgelse, som Danmarks Nationalbank har 
offentliggjort denne sommer. Resultaterne bygger på data 
for en periode på over to årtier, så man får gældsudvik-
lingen med over en lang periode for hver enkelt familie. 
Det mindsker risikoen for fejlkonklusioner, for så har man 
ikke kun tal med for det år, hvor familien eksempelvis lige 
har købt hus første gang og dermed stiftet stor gæld.

Generelt er pensionsordninger blevet særdeles udbredt 
de seneste 30 år i takt med indførelse og udvidelse af 
arbejdsgiverbetalte pensionsordninger. På baggrund af 
store mængder data for beskæftigede indenfor samme 
arbejdsområder kan man beregne, om obligatorisk  
pensionsopsparing påvirker vores låneadfærd. 

Resultatet er statistisk signifikant og ganske markant:  
Højere obligatorisk pensionsopsparing medfører højere 
gæld. I gennemsnit stiger gælden 26 øre for hver ekstra kro-
nes opsparing (efter skat). Effekten er størst blandt yngre 
lønmodtagere og i husholdninger med stram økonomi.
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Kilde: Formuepleje ud fra Danmarks Statistik
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Det vil alt andet lige sige, at hvis familien Jensen har en 
pensionsopsparing, der er 1 million kroner højere end  
familien Nielsens, så skylder familien Jensen 260.000  
kroner mere end familien Nielsen. Men netto er Jensen 
selv  -føl gelig 740.000 kroner bedre stillet. 

Så selvom der står store tal på pensionsordningerne i 
Danmark, medfører det altså ikke en vanvittig gældsætning.

Større pensionsopsparing og højere gæld er med til  
at øge husholdningernes balance, hvilket er med til at  
forklare, at den private gæld er højere i Danmark end i  
andre lande. 

Alt det ovenstående spiller ind på, hvordan man sparer 
bedst muligt op og bruger pengene i den rigtige række-
følge. Det er alt sammen noget, hvor Formuepleje kan assi-
stere med den specialiserede rådgivning, som alle hushold-
ninger kan have gavn af.

Flere benytter afdragsfrihed
Et andet resultat af undersøgelsen er, at højere pensions-
opsparing medfører større anvendelse af afdragsfrihed på  
realkreditlån. Blandt de 9.110 boligejere i undersøgelsen har 
54 procent benyttet sig af afdragsfrihed på et tidspunkt. For 
hver 10 procent pensionsopsparingen stiger, øges sandsyn-
ligheden for anvendelse af afdragsfrihed med 2,8 procent. 

Vi forventer, at pensionsformuen i Danmark vil fort-
sætte med at stige de kommende år. Det er især de arbejds-
giveradministrerede ordninger, der er volumen i. De udgør 
cirka 90 procent af den samlede pensionsopsparing i 2018 
– mod 70 procent i 1999. ATP har opgjort, at 65 procent af 
de 18-64-årige danskere har en arbejdsgiveradministreret 
pensionsordning i 2017 mod blot 48 procent i 1997. 

Der bliver også indbetalt mere end for 20 år siden.  
I faste priser er den gennemsnitlige årlige indbetaling  
steget cirka 33 procent i perioden. 

Er din formue, opsparing og gæld optimeret?
Kan du kende dig selv i ovenstående, giver tendensen til 
større formue og større gæld dig en række muligheder for 
at optimere forholdet mellem formue, opsparing og gæld. 
Det er ikke længere nok at købe fast ejendom og leve af 
værdistigningerne. Med pension som en vigtig brik i for-
muesammensætningen er det selvfølgelig vigtigt, at du sik-
rer, at du har den rigtige forvalter til at passe din opsparing. 
Det er en langsigtet investering, så dokumenterede gode 
resultater på lang sigt må være et krav. 

Giver denne artikel anledning til yderligere spørgsmål, 
står Formueplejes rådgiverteam naturligvis til rådighed for 
at besvare disse. Tøv derfor ikke med at kontakte os, hvis 
det er tilfældet.  

 

OVERVEJELSER NÅR  
PENSIONEN NÆRMER SIG 
 
•  Hvordan skal du sammensætte din formue,  

når du går på pension? Skal fast ejendom stadig 
være en del heraf, eller skal du bo til leje?

•  Eventuel belåning af boligen og hjemtagelse  
af lån med 30 års afdragsfrihed?

•  På gældssiden er der også en lang række  
optimeringsmuligheder. Større gæld gør det 
mere oplagt at gå efter gevinstmuligheder og 
tænke i at vælge den låntype, der svarer til  
din risikoprofil.
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KUNDEDIREKTØRENS KLUMME 

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

Corona og Covid-19 er efterhånden blevet nævnt så mange 
gange, at man næsten helt kan miste lysten til at tale mere 
om den pandemi, der har ramt hele verden. Men jeg vover 
alligevel pelsen og kigger lidt tilbage på 1. halvår og for-
tæller om det, vi i Formuepleje har lært af det historiske  
1. halvår, vi gennemgik lige for et øjeblik siden.

Det var nemlig ikke småting, vi fik ud af det. Vi lærte at 
arbejde på nye måder – ikke mindst lærte vi at møde vores 
kunder på nye måder, da samfundet blev lukket ned og al 
unødvendig aktivitet aflyst. Det gjorde, at vi for alvor måtte 
tage hul på den virtuelle verden.

De mest IT-forskrækkede blev pisket til at sidde i det  
virtuelle rum med kunderne, og folk, der aldrig tid ligere 
havde arbejdet hjemmefra, sad hjemme i tre måneder  
og fandt ud af, at det kan man faktisk godt. Endda med et 
udbytterigt og produktivt resultat. Det var og er i sandhed  
nye tider, og det rummer mange perspektiver.

Fysiske møder blev heldigvis gjort mulige igen, og for 
Formueplejes vedkommende bliver de aldrig overflødige. 
Tværtimod er det her, at vi skal skille os ud, fordi vi tager os 
den nødvendige tid til at møde vores kunder. Det kan være på 
vores kontorer i Aarhus eller Hellerup eller hjemme hos kun-
den selv. Det tager vi os også tiden til. Vores klare erfaring er, 
at tiden er givet overordentligt godt ud, fordi det skaber høj 
tillid mellem os og kunderne. Så det stopper vi aldrig med.

Men derfor udnytter vi med glæde alle de fordele, som  
den virtuelle verden giver os. Nu har vi to mulig heder,  
og det er mere fleksibelt. I sidste ende kommer det også 
kunderne til gode.

Nu afholder vi hver anden uge et virtuelt rådgivermøde, 
hvor vi hurtigt kan udveksle erfaringer. For eksempel 
fandt jeg under den værste tumult på de finansielle marke-
der i februar og marts hurtigt ud af, at alle rådgiverne  
stillede de samme spørgsmål og sad og baksede med de 
samme udfordringer. 

Det handlede om aktier, og det handlede om, hvilken 
vej skibet skulle sejle i fremtiden, og på den måde kunne 
jeg aktivere aktiechef Otto Friedrichsen og adm. direktør 
Niels B. Thuesen til at underrette om det. 

17 rådgivere – 17 forskellige typer 
Til at tage os af alle vores kunder har vi 17 rådgivere i stald  
i hjertet af Formuepleje. Her gør vi en dyd ud af at pleje den 
tætte kontakt til kunderne og bevare og udbygge de gode 
relationer – også i de svære situationer. 

Det er 17 forskellige typer af rådgivere, der stritter i alle 
retninger, så vi kan matche så mange forskellige typer af 
kunder som muligt. Jeg er sikker på, at jeg taler på alles 
vegne, når jeg påstår, at vi alle har lært meget i 1. halvår  
og de nye måder at arbejde på.

Hvad har vi lært  
af 1. halvår?

I Formuepleje lærte vi nye måder at arbejde på i løbet af foråret,  
hvor samfundet var lukket ned på grund af corona. Vi lærte også,  
at vi skal bruge det bedste fra den nye virtuelle verden og holde fast  

i det bedste fra den gamle: De tætte relationer til kunderne.
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Ting vi lærte (igen)
Der er måske også ting, vi ikke har lært, men som vi godt 
vidste i forvejen. Nu har vi dog fået det bekræftet en gang 
yderligere: Det gælder om at holde sig til sin investerings-
plan og acceptere de udsving, der måtte komme. 

Holder man sig til den plan, man har lagt, vil der over 
tid være et fantastisk afkast, men sælger man ud for hur-
tigt, risikerer man at forlade markedet i utide. Det er coro-
nakrisen endnu et bevis på. Februar og marts var godt nok 
umanerligt hårde, men siden 23. marts har markedet rettet 
sig meget op, uden dog at alt det tabte nødvendigvis er 
genvundet. Pointen er, at dem der køber og sælger i et væk 
for hver gang, der er sket et udsving af de lidt større, risi-
kerer at stå tomhændet tilbage. 

I min kundekreds har jeg en far og hans to sønner, der 
alle har valgt Formuepleje. Den ene søn har haft en rolig 

hånd og holdt sig til planen, mens de to andre har været 
ude på siden med noget af det investerede, og de ligger  
aktuelt med væsentligt ringere resultater end den ene søn. 
Tålmodighed lønner sig ofte her i livet, og det gælder også 
investeringer.

Til sidst vil jeg gerne minde om en anden viden, som 
alle Formuepleje-kunder, der har tilknyttet en rådgiver, 
gerne skulle være bekendt med:

I Formuepleje er man tilknyttet sin faste rådgiver, men 
det er ikke sådan, at man er stavnsbundet til sin rådgiver, 
hvis kemien ikke lige passer. Har man lyst til at samarbejde 
med en anden rådgiver, banker man på hos mig og spørger 
om det, og så finder vi ud af det. Det er langt bedre end at 
liste af sted og forsvinde. Det gjaldt både før, under og efter 
corona.  

For Formueplejes vedkommende  
bliver fysiske møder aldrig  
overflødige. Tværtimod er det  
her, at vi skal skille os ud, fordi  
vi tager os den nødvendige tid  
til at møde vores kunder.

”

HELLE SNEDKER, kundedirektør, partner 
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EJENDOMME
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Overordnet kan man sige, 
at vi skal ud og finde 

hullerne i ejendomsmarkedet 
og finde de mest attraktive 

ejendomme.

”



Kristian Voldsgaard skal fremover stå i spidsen for Formuepleje Ejendomme som  
ny direktør. Hans første opgave bliver at få fyldt Formueplejes anden og tredje  
ejendomsfond med ejendomme for de resterende midler i de to fonde. Herefter  

gælder det om at udnytte de unikke muligheder, der opstår på ejendomsmarkedet. 

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

Ny ejendomsdirektør vil  
gribe de unikke muligheder  

i ejendomsmarkedet
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Der er nok at tage fat på som ny direktør i Formuepleje 
Ejendomme. Ikke mindst skal der ledes efter egnede ejen-
domme, så Formueplejes anden og tredje ejendomsfond 
kan blive fyldt op.

Derfor er den nytiltrådte direktør i Formuepleje Ejen-
domme, Kristian Voldsgaard, fra sin ansættelsesstart  
den 1. september draget i felten for at kigge på relevante 
opkøbsmuligheder til de to fonde.

”Den første opgave er klar: Der er stadig frie midler i 
ejendomsfond 2 og 3, så lige nu og her er mit fokus på, at 
de to fonde skal fyldes op med egnede ejendomme. Her-
efter handler det om at se på nye muligheder, og hvad vi så 
skal. Det er lidt for tidligt at sige det mere præcist, men 
overordnet kan man sige, at vi skal ud og finde hullerne i 
ejendomsmarkedet og finde de mest attraktive ejendomme. 
Når de rigtige muligheder er der, skal vi hugge til,” siger 
Kristian Voldsgaard og nævner, at det kræver både den 
rette tid og tålmodighed, når man opererer i ejendoms-
markedet.

Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje, er glad 
for at have fået Kristian Voldsgaard ombord og oplyser,  
at det også indebærer yderligere oprustning af ejendoms-
området i Formuepleje. 

”Nu koncentrerer vi os i første omgang om at få de  
resterende midler i de to fonde bragt i spil og få de to fonde 

fuldt investeret. Når det er tilendebragt, kan vi begynde at 
fokusere på at udvikle de mange gode ideer, vi har på ejen-
domsområdet. Det betyder også, at vi kommer til at øge  
bemandingen i denne del af forretningen yderligere. Der-
for ser vi naturligvis meget frem til at kunne nyde godt af 
Kristian Voldsgaards store ekspertise på ejendomsfronten,” 
siger Søren Astrup.  

En erfaren herre i ejendomsmarkedet
Kristian Voldsgaard har været ejendomsmægler i 14 år i alt, 
hvoraf han de seneste 12 år som selvstændig har stået i 
spidsen for flere Danbolig-forretninger i Østjylland. Blandt 
andet har han i en årrække været indehaver af Danbolig 
Aarhus City, som flere gange er kåret til Danmarks bedste 
ejendomsmægler.

I de seneste 7-8 år har de almindelige boliger blot været  
en biforretning for ham, mens han i stedet har haft sit  
primære fokus på at udvikle større boligprojekter i hele  
udviklingsfasen fra jordstykke til selve boligprojektet og  
lejesagerne.

Endvidere rækker hans kendskab til ejendomsmarkedet 
langt ud over den aarhusianske bygrænse, og han har lige-
ledes haft sin faste gang i København, hvor han har været 
involveret i projekter om udvikling og salg af TV-Byen i  
Søborg og en række projekter i Ørestaden. I Aarhus har >>



han været med i udviklingen af blandt andet Ceresbyen og Z-huset på  
Aarhus Ø, så det er en driftig herre, vi har med at gøre.

Forstå tendenserne
I Formuepleje bliver opgaven en lidt anden, idet han her fra dag et er taget 
på boligjagt for at finde egnede boligprojekter at investere i, ligesom han 
skal sikre, at driften af de tre eksisterende ejendomsfonde bliver 100  
procent optimeret.

Og så skal man ikke mindst være i stand til at afkode de ændringer, der 
sker fra tid til anden i ejendomsmarkedet, fremhæver Kristian Voldsgaard. 
Det kan enten være som følge af coronakrise eller lignende eksterne  
begivenheder. Det kan også være, at renten stiger eller falder og ændrer 
pris- og markedsmekanismerne, eller det kan være ny lovgivning. 

Det kan også være den stigende interesse for lejeboliger de seneste år. 
Lejeboliger er mere fleksible end ejerboliger: Det er let at sige lejemålet 
op og flytte, man skal ikke først sælge, og stort set alt det praktiske bliver 
ordnet af udlejer. Mange ønsker netop den bekvemmelighed i at slippe  
for dette.  

”Noget af det vigtigste er at finde og forstå de tendenser, der ændrer 
sig. De tendenser er med til at skabe mangel på flere typer af boliger.  
Det er dem, vi skal finde og lukrere på. Det kunne være de små boliger til 
unge og studerende eller nye seniorkoncepter. På små boliger er der en 
tomgang på blot 1-2 procent, og det er nærmest ingenting,” forklarer  
Kristian Voldsgaard og uddyber:

”Der er nogle afledte corona-effekter for lejere, fordi deres behov  
ændrer sig i forhold til tidligere, og på grund af ændret lovgivning ser vi 
færre forældrekøb, og det er med til at skabe en større efterspørgsel på  
lejeboliger. Man kan også nævne den voksende +60-generation, som på 
grund af de strammere låneregler fra 2018 har sværere ved at gældsætte 
sig og købe noget end før. De er dermed mere i spil på lejemarkedet,  
fordi deres kalkule er, at det er bedre at få frigjort friværdien og æde lidt 
af midlerne frem for, at de er frosset fast.”

Ejendomsmarkedet i god gænge
Overordnet set er Kristian Voldsgaard fuld af fortrøstning på ejendoms-
markedets vegne. Det er sundt, og der er stor interesse fra nær og  
fjern for ejendomsinvesteringer, og det lægger et solidt fundament under 
hele branchen.

”Noget af det vigtigste er at finde og 
forstå de tendenser, der ændrer sig. 

De tendenser er med til at skabe 
mangel på flere typer af boliger. 
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EJENDOMME

KRISTIAN VOLDSGAARD

ERHVERVSERFARING

Indehaver, ejendomsmægler MDE:
2015-2020:  Danbolig Aarhus 
 Projektsalg og Udlejning
2012 -2020:  Danbolig Aarhus Nord
2008 -2020:  Danbolig Aarhus City
2014 -2020:  Danbolig Aarhus Vest
2014-2017:  Danbolig Erhverv Østjylland

2007-2008:  Ejendomsmægler 
 Nybolig Per Faurholt

 2005-2007:  Ejendomsmægler  
 Home Lyngby  
 v/ Lone Bøegh Henriksen

UDDANNELSE

2007-2009:  Erhvervsakademi Dania,   
 Minerva
 Statsaut. ejendomsmægler
2004-2006:  Finansøkonom
 (AP) Academy Profession,   
 AP graduate in  Financial 
 Management

ANDET

1994-2002:  Landsholdssvømmer
 Danmarks svømmelandshold

Kristian er 10-dobbelt dansk mester i svøm ning 
og har en 5. plads fra VM i 2002. 



”Det danske ejendomsmarked generelt har det godt. Der 
er stor interesse fra både udenlandske og private investo-
rer. De udenlandske investorer kan se et pænt afkast på 
mellem 3,5 og 4,5 procent, som de ikke kan opnå mange 
andre steder, og vi har et meget velfungerende realkredit-
marked, så der er høj interesse udefra, og det gør det  
danske ejendomsmarked interessant. Flere ser også ejen-
domme som et godt alternativ til andre typer af investe-
ringer som aktier og obligationer,” forklarer Kristian  
Voldsgaard.

Formuepleje Ejendomme, der gik ind i ejendomsmarke-
det i slutningen af 2017, har fra begyndelsen fokuseret på 
storbyerne, og sådan bliver det ved med at være, siger den 
nye ejendomsdirektør.

”Storbyerne – især Aarhus og København – er der, det 
sker også fremover. Det er vækstbyer, og vi skal vide, hvor 
væksten er nu, og hvor den bevæger sig hen. Der må man 
konstatere, at Aarhus og København stadig har øget vækst 
og også ser ud til at få det fremover, men afkastet i de byer 
er under pres, og de gode projekter bliver svære at finde. 
Alligevel har vi flere spændende ejendomsprojekter på vej,” 
siger Kristian Voldsgaard, der forklarer, at det ikke partout 
behøver at være indre by i København eller Aarhus City 
for, at et boligprojekt vækker interesse, men at Formue-
pleje også kommer til at kigge i vækstkommuner omkring 

de to storbyer, som eksempelvis Horsens, Silkeborg,  
Randers, Køge, Roskilde, Ringsted og Hillerød.

”Vi skal selvfølgelig ikke være blinde for en god belig-
genhed, men i lige så høj grad se efter, om ejendommen 
matcher efterspørgslen og tendenserne i markedet.  
Eksempelvis ser vi nye projekter med højere lejepriser  
pr. kvadrat meter i Risskov og Højbjerg end i Aarhus C,  
så det afgørende er, at ejendomsprojekterne er de rigtige 
og attraktive nok.” 

Honorar kræver afkast
En anden ting, Kristian Voldsgaard som ny i Formuepleje-
regi hæfter sig ved, er omkostningsstrukturen. Også i  
Formuepleje Ejendomme arbejdes der med resultathono-
rar, og det betyder, at investorerne udover det faste admini-
strationsgebyr først afregner, når der er skabt et afkast. Det 
er ikke kutyme i ejendomsbranchen.

”Formueplejes tilgang med først at opkræve honorar, 
når der ligger et afkast, er ret enestående. Mange andre 
steder tager man avancen up front, hvor det her først er 
bagefter. Det giver en gennemsigtighed, at vi først har  
noget ud af det bagefter, efter at investorerne har fået deres. 
Når det gælder ejendommene, skal vi naturligvis finde de 
mest attraktive og til den bedst mulige pris på markedet. 
Det er min opgave at sørge for,” konstaterer han. 
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INTROMØDE

Kender du os ikke i forvejen, er den bedste måde formentlig at bruge en time på et 
intromøde. Det koster kun din tid, men giver dig et godt og hurtigt indblik i, hvad 
vi kan tilbyde af investeringsløsninger. Efterfølgende har du naturligvis mulighed 
for at få et personligt møde, hvor fokus vil være 100 procent på dig og din situation, 
ønsker og behov.

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

Sådan foregår 
et intromøde  
i Formuepleje

Det ligger i navnet, at et intromøde ikke er der, hvor man 
lærer noget at kende helt til bunds, men der, hvor man  
får en introduktion og hurtig indføring i et givent emne.  
En slags teaser og muligvis begyndelsen på et længere-
varende bekendtskab. Sådan er det også med Formue-
plejes intromøder. 

På det indledende møde tager typisk to af Formueplejes 
formuerådgivere imod til et let traktement og en let forståe-
lig gennemgang, der på et overordnet plan fortæller om, 
hvad Formuepleje handler om. 

I grove træk er intromødet en kort fortælling om  
Formueplejes historie, om hvad vi tilbyder af investerings-
løsninger, og ikke mindst hvordan vi adskiller os fra andre 
kapitalforvaltere. 

Der er nemlig et særligt Formuepleje-univers, hvor vi 
gør tingene på en anden måde, og det er vores balancerede 
fonde som Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta, hvor 
Safe og Penta er Formueplejes to mest anvendte investe-
ringsløsninger. 

Disse løsninger er dem, der mere end noget andet  
kendetegner Formuepleje og gør os anderledes end andre 
kapitalforvaltere, der typisk øger andelen af aktier på  
bekostning af obligationer, når der skal skrues på risikoen 
for at øge det forventede afkast. 

I Formueplejes balancerede fonde er andelen af aktier og  
obligationer i udgangspunktet den samme, så aktier udgør 
25-35 procent af porteføljen og obligationer 65-75 procent. 
Herefter anvendes gearing til at øge risikoen. Den model  
tager afsæt i tangentporteføljeteorien, der første gang blev 
beskrevet af Harry M. Markowitz i 1952 og siden udbygget af 
William Sharpe og James Tobin. Alle tre økonomer fik Nobel-
prisen for deres bidrag til at skabe den optimale investering.

Formuepleje er hverken bank eller pensionskasse
Formuepleje er således ikke en bank eller pensionskasse. 
Du kan ikke få en konto hos os, men beholder din egen 
bank. Vi lever ikke af transaktioner eller af at udbyde real-
kreditlån. Formuepleje er derimod en bankuafhængig 
kapital forvalter, der lever af at investere og rådgive kunder 
om, hvordan de placerer deres penge bedst muligt og opti-
merer deres samlede økonomiske situation, uanset om det 
sker via frie midler, pensionsordninger, virksomhedsmidler 
eller en kombination. 

På et intromøde, får man også at vide, at Formuepleje  
er for alle, uanset om man vil investere 100 kroner, 100.000 
kroner, 10 millioner kroner eller endnu mere. Formuepleje 
er for høj og lav, men ønsker man sin egen personlige  
rådgiver skal man investere minimum 3 millioner kroner.
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”På det indledende møde tager  
typisk to af Formueplejes  
formuerådgivere imod til  

et let traktement og  
en let forståelig gennemgang.
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INTROMØDE

”Intromødet er den bedste  
mulighed for at lære os at kende  

på et overordnet plan, og ikke  
mindst hvordan vi adskiller os  

fra andre kapitalforvaltere.

”Intromødet er den bedste mulighed for at lære os at kende 
på et overordnet plan og koster kun en time af din tid, og så 
kan man gå igen, hvis man ikke er overbevist om, at vi er 
den rette samarbejdspartner. Det er ikke et personligt 
møde, men har typisk mellem 5 og 20 deltagere, og der er 
rig lejlighed for at stille spørgsmål, hvis man vil det. Men 
der bliver jo også knyttet en kontakt mellem rådgiver og 
dig som potentiel kunde, så vil man vide endnu mere om 
sin egen økonomi og investeringer, er der mulighed for at 
aftale et personligt møde enten ved intromødets afslutning 
eller et par dage efter, hvis man lige skal summe over det, 
man har fået at vide på intromødet,” forklarer Helle Sned-
ker, kundedirektør og partner.

Rådgiverteam med mange forskellige typer
Som nævnt i indledningen er det to formuerådgivere, der 
er værter ved et intromøde. Formuerådgiverne er en af 
hjørnestenene i Formuepleje, og det samlede rådgiverteam 
består af i alt 23 medarbejdere med base i henholdsvis Aar-
hus og Hellerup – og med hver deres karakteristika. De 
har med andre ord forskellige styrker og kompetencer, og 
det er alt andet end tilfældigt. 

”De har alle det samme Formuepleje-DNA og naturligvis 
faglig tyngde, men de taler ikke nødvendigvis samme sprog 
og i de samme termer. Ganske enkelt fordi der er stor for-
skel på kundernes behov. Derfor lægger vi meget vægt på, 
at vi skal have rådgivere, der passer til enhver smag. Det 
betyder jo så også, at hvis de to formuerådgivere, der er 
værter på et intromøde, ikke nødvendigvis lige passer til dit 
sind, så har vi en anden rådgiver, der passer til netop dit  
behov og temperament,” forklarer Helle Snedker.

Risikoprofil og investeringshorisont
På et intromøde får man også at vide, at noget af det vig-
tigste at tage stilling til, når man investerer sine penge, er  
valget af risikoprofil og investeringshorisont. To ting, der i 
øvrigt hænger nøje sammen. Jo længere investeringshori-
sont, jo højere risiko kan man typisk tillade sig at vælge.

Men det er også afgørende at sige, at et menneske sag-
tens kan investere med forskellige slags risiko. Har man 
penge, der først skal bruges om lang tid, kan man med  
fordel vælge høj risiko, men har man en anden opsparing, 
der skal i spil inden for en kort årrække, skal de investeres 
med lav risiko eller måske slet ikke, hvis de skal bruges  
om kort tid.

Alt det kan man få svar på ved at spørge. Det kan natur-
ligvis ske på intromødet, hvor alle spørgsmål er velkomne, 
og det kan dreje sig om alt lige fra indberetning til skat,  
afkast, risiko, omkostninger og meget mere.

De fleste vil dog nok foretrække mere personlige  
rammer at stille private spørgsmål i, og der er intromødet 
helt oplagt til at booke et møde med lige præcis den for-
muerådgiver, hvor den personlige kemi passer til din.  
Og husk, at uanset dit valg af bank, kan du altid vælge  
Formuepleje. 

Sådan tilmelder du dig et intromøde:  
formuepleje.dk/kontakt/kom-til-intromoede/
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MARKEDET SIDEN SIDST 

Der faldt lidt mere ro over geledderne i de finansielle markeder i 3. kvartal, efter  
at 1. og 2. kvartal var kraftigt påvirket af først dybe kursfald og siden genvandt meget  

af det tabte. Tech-selskaberne fortsatte deres fremmarch indtil begyndelsen af september.  
Formueplejes investeringsløsninger har haft gavn af den seneste tids kursstigninger. 

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

3. kvartal bød på både mere  
stabilitet og store nyheder

•  Covid-19 står stadig skrevet med store  
bogstaver ud over de finansielle markeder 
og sætter fortsat sit naturlige præg på mar-
kedsstemningen, selv om investorerne ser 
ud til at have vænnet sig til situationen. Det 
har også været gældende i 3. kvartal, hvor 
udsvingene dog har været mindre, end vi 
så i både 1. og 2. kvartal. Det sker ikke 
mindst i takt med, at forhåbningerne om en 
snarlig vaccine er stigende. Både juli og 
august bød derfor på positive afkast, mens 
september lagde mere usikkert fra land.

 
•  Gennem hele 2020 er særligt de amerikan-

ske teknologiaktier stukket af fra resten af 
aktiemarkedet og har vist nogle stigninger, 
der er hovedårsag til, at de amerikanske 
aktieindeks samlet set er i plus, selv om 
størstedelen af selskaberne faktisk har  
faldende aktiekurser. I begyndelsen af  
september fik vi dog en forsmag på, at tek-
nologiaktierne efter en meget stærk per-
formance i august kan falde, da de faldt 
markant den 3. og 4. september uden speci-
fik anledning.

•  Juli bød blandt andet på en kraftig svæk-
kelse af den amerikanske dollar, og i 
Europa var den store nyhed, at EU blev 
enige om en genopretningsfond på i alt  
750 milliarder euro.

•  Efter at coronakrisen skabte omfattende 
kursfald i foråret, har Formueplejes investe-
ringsløsninger indhentet en del af det tabte. 
Målt på femårige horisonter leverer For-
mueplejes investeringsløsninger fortsat  
efter planen sammenlignet med både  
marked og konkurrenter. 

•  Formuepleje Penta, der svarer til en inve-
stering i 100 procent globale aktier, har i år 
haft et afkast på -8,46 procent. En investe-
ring i det globale aktieindeks MSCI har i år 
givet et afkast på -2,65 procent til sammen-
ligning. Siden bunden den 23. marts  
er forskellen mellem Penta og MSCI dog 
indsnævret: Penta er steget med 63,1 pro-
cent, mens MSCI er steget 36,9 procent i 
samme periode. 

•  Formuepleje Safe, der er Formueplejes  
investeringsløsning med middel risiko, har 
siden årsskiftet haft et afkast på -6,84 pro-
cent, hvor en tilsvarende investering i et 
middel risiko-indeks har givet -0,74 procent 
i afkast. Ligesom med Penta gælder det, at 
forskellen er snævret ind siden 23. marts.

•  Ser man på Formueplejes globale aktie-
porteføljer, har LimiTTellus givet -8,79  
procent, mens afkastet i Globale Aktier og  
Globale Aktier – Akkumulerende ligger på 
henholdsvis -6,49 og -6,74 procent. Når  
Formueplejes investeringsløsninger afkast-
mæssigt ikke ligger på niveau med marke-
det, skyldes det, at Formuepleje ikke har 
eksponering imod en række amerikanske 
aktier, der er mest ekstremt prisfastsat som 
for eksempel Tesla eller Zoom.

•  På positivsiden finder man Formuepleje 
Forbrugsaktier, som år-til-dato har leveret 
et positivt afkast på 17,3 procent. Denne  
positive udvikling skyldes især, at porte-
føljen med sit fokus på blandt andet for-
brugsgoder, detailhandel og fast food- 
restauranter indeholder mange af de aktier, 
der har klaret sig godt under coronakrisen.

•  Formueplejes to Better World-fonde ligger 
begge med positive afkast i 2020. Better 
World Global Opportunities har leveret et 
afkast på 3,9 procent, mens Better World 
Environmental Leaders ligger knap et  
halvt procentpoint bedre med et afkast på 
3,92 procent.

•  Formueplejes obligationsmotor Fokus har i 
3. kvartal virkelig leveret varen og ligger 
nu med et 2020-afkast på 5,03 procent. Det 
er en forbedring på over 4,5 procentpoint 
de seneste tre måneder, idet afkastet den  
17. juni lå på 0,56 procent.

•  I Formueplejes to virksomhedsobligations-
fonde Global High Yield og EM Virksom-
hedsobligationer har afkastene indhentet 
en god del af det, der blev tabt, da corona-
krisen rasede mest i februar og marts.  
Global High Yield ligger nu med -1,64 pro-
cent og har indhentet knap 4 procentpoint 
de seneste tre måneder, mens EM Virk-
somhedsobligationer ligger med et afkast 
på -1,84 procent – en forbedring på mere 
end 4,5 procentpoint over de seneste tre 
måneder.

•  Formueplejes hovedscenarie er, at vi går 
bedre tider i møde på de finansielle marke-
der i takt med, at en Covid-19-vaccine nær-
mer sig inden for en overskuelig fremtid. 
Som vi har set i september, kan de ameri-
kanske teknologiaktiers generelle frem-
march i 2020 godt betyde øget volatilitet i 
aktiemarkedet, ligesom vi i 4. kvartal har  
et amerikansk præsidentvalg, der ligeledes 
har potentiale til at påvirke de finansielle 
markeder.

Alle afkast er opdateret den 16. september.
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International Flavors & Fragrances er en amerikansk virksomhed med  
mere end 130 år på bagen, hovedsæde i New York og tilstedeværelse i  
120-130 lande over hele verden, men alligevel stort set ukendt i den brede 
befolkning. Aktien har været en del af Formueplejes globale aktieportefølje  
siden midten af 2019 og udgør på nuværende tidspunkt cirka 4 procent  
af beholdningen.

”Det er en lidt anderledes type virksomhed, end dem vi normalt inve-
sterer i. Den er ikke så bredt kendt, fordi den er underleverandør til mere 
kendte brands, men alle har formentlig ubevidst stiftet bekendtskab med 
produkterne fra International Flavors & Fragrances. Det er næsten umuligt 
at undgå,” forklarer Thomas Skovbjerg, senior research analyst hos 
Alliance Bernstein, der står for aktieudvælgelsen i Formueplejes globale  
aktieporteføljer.

Hvordan hænger det lige sammen? Et selskab, hvis produkter alle  
har smagt eller duftet til, men ingen rigtig kender. Forklaring følger her:  
De dufte og smage, som mange kendte produkter indeholder, er udviklet af  
International Flavors & Fragrances (IFF) eller lignende selskaber. I IFF’s 
tilfælde er det eksempelvis Pepsi Cola, men det kan også være parfume fra 
Estée Lauder, som ofte er baseret på IFF’s produkter. Mange af disse store 
brands bruger så underleverandør som IFF til at levere dufte og smage til 
de produkter, vi alle sammen kender. De lever altså både i det skjulte og det 
åbne på samme tid.

”Dufte og smage stammer et sted fra, og der ligger en ret omstæn delig 
forskning bag udviklingen af de enkelte dufte og smage. Det er sjældent det 
kendte brand, der står for den udvikling, men et selskab som IFF. Af den 
grund er der ikke mange, der kender IFF, som er skubbet i baggrunden, og 
man vil aldrig se deres navn, men alle har formentlig smagt eller duftet til 
det, som IFF har leveret til deres kunder. IFF og den branche, de opererer 
inden for, er karakteriseret som kemivirksomheder, men det er helt ufarligt, 

Nogle virksomheder er så kendte, at de ikke behøver nogen  
introduktion. Coca-Cola, Apple og McDonald’s er gode eksempler  
på det. Andre selskaber ved næsten ingen, hvem er, selv om de 
har stiftet bekendtskab med dem lige fra barnsben af. Det er  
International Flavors & Fragrances et rigtig godt eksempel på.

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

Alle har smagt på IFF  
– men ingen kender IFF
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THOMAS SKOVBJERGg
Senior research analyst, 
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og det er meget ofte også organiske produkter, der bliver 
brugt,” siger Thomas Skovbjerg og nævner, at IFF for  
eksempel er storleverandør af vaniljesmag til isproducenter 
verden over:

”Det skal leveres i en form, der går an for isproducen-
terne, og det kræver specialisering. Det ville man aldrig 
gætte og aldrig kunne se, når du spiser isen.”

Vokset gennem opkøb – flere på vej
Sammen med schweiziske Givaudan og tyske Symrise  
udgør IFF de tre største selskaber inden for denne industri, 
og trioen sidder tilsammen på mellem 60 og 70 procent af 
markedet for smage og dufte.

”Det er et marked, der i mange år har været i struk turel 
vækst, og samtidig er IFF vokset gennem opkøb, som er en 
strategi, man fortsat forfølger,” siger Thomas Skovbjerg.

I 2018 opkøbte IFF den israelske konkurrent Frutarom, 
og ekspansionsplanerne er fortsat siden da. I løbet af 1. 
kvartal 2021 bliver opkøbet af DuPont Nutrition & Bio-
sciences endeligt gennemført, og dermed bevæger IFF  
sig ind i et felt af konkurrenter, som består af blandt andet 
Novozymes og på visse stræk Chr. Hansen.

”Med det opkøb vil man nærmest fordoble antallet  
af medarbejdere og balance, og planen er, at man skal 
kunne levere fuldstændige løsninger til de store con-
sumerbrands som Colgate-Palmolive og Procter & Gamble. 
Det er endnu uvist, om det er en god ide, men ambitio-
nerne er i hvert fald til stede,” oplyser Thomas Skovbjerg.

Kunderne er kendte megabrands
Som nævnt går IFF’s historik mere end 130 år tilbage,  
og der er pæne chancer for, at der venter mange gode år i 
fremtiden også.

”Kunderne er typisk de helt store brands som Colgate-
Palmolive, Unilever eller Procter & Gamble, og det er ofte 
nogle meget langvarige kundeforhold, fordi de enkelte  

produkter sjældent ændrer smag over tid og sjældent går 
ud af produktion. Det betyder, at der er en ret stabil indtje-
ning, hvilket igen gør det til en stabil aktieinvestering, fordi 
investeringsprofilen minder meget om et stabilt forbrugs-
gode-selskab. Under Covid-19 i foråret havde IFF en ret  
forrygende marts og april, men er siden faldet noget tilbage, 
og vi har reduceret vores eksponering i takt med, at appe-
titten på øget risiko er vendt tilbage i markedet,” forklarer  
Thomas Skovbjerg.

Til gengæld har International Flavors & Fragrances 
gode muligheder for at få del i et fremstormende vækst-
område, nemlig plantebaserede produkter.

”Kødfri bøffer er jo ved at blive en ting. For at det skal 
blive en succes, kræver det, at der bliver udviklet stærke 
smage. Ja, faktisk er man helt afhængig af det, hvis det skal 
have nogen gang på jord. Skal vi bevæge os beyond meat, er 
det ikke muligt uden udvikling af smage og dufte, og der 
ligger helt klart et stort potentiale for IFF,” slutter Thomas 
Skovbjerg. 

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

Alle har smagt på IFF  
– men ingen kender IFF

 

FAKTA OM INTERNATIONAL 
FLAVORS & FRAGRANCES

• Grundlagt i 1889
• Hovedkvarter i New York City
• Omsætning i 2019: 5,1 milliarder dollar
• Driftsresultat 2019: 0,7 milliarder dollar
•  Markedsværdi 17. august 2020:  

15 milliarder dollar
• Antal ansatte: 13.600
• Adm. direktør: Andreas Fibig
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Formueplejeforeningerne er investeret i den samme portefølje med  
globale aktier. Her kan du læse om de aktuelt 10 største positioner.* 

DE 10 STØRSTE 
AKTIEPOSTER

International Flavors & Fragrances er et ame-
rikansk 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 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 multinationalt 
selskab med en række datter-
selskaber overalt i verden.  

De leverer forskellige IT-services. Gennem IT-systemer og 
konsulenter hjælper Cognizant andre selskaber med at blive 
mere digitale og udbygge deres digitale forretning. Cogni-
zant 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 hovedsæde i Tokyo.  

Selskabet tilbyder en bred vifte af sikkerhedsudstyr lige  
fra sikkerhedssystemer i hjemmet til online sikkerheds-
systemer. Deres primære aktiviteter ligger i Asien, men 
de opererer også i blandt andet Storbritannien og New  
Zealand. Selskabet beskæftiger mere end 63.000 ansatte 
rundt om i verden. I seneste regnskabsår havde de en 
omsætning på 1.111 milliarder yen.

Julius Bär er en investerings-
bank med hovedsæde i Zürich. 

Bankens forretningsområde består af at forvalte velhavende 
kunders formuer. Virksomheden omsatte i 2019 for 3,38  
milliarder schweizerfranc. Julius Bär har 426 milliarder 
schweizerfranc under forvaltning. De beskæftiger mere end 
6.600 medarbejdere rundt om i verden.

Berkshire Hathaway 
er en amerikansk virk-

somhed, der fungerer som holdingselskab for en række dat-
terselskaber, særligt inden for forsikringsbranchen, men 
også med aktiviteter inden for byggeri, møbler, tøj, medier 
og transport. Hovedsædet ligger i Omaha, Nebraska. Multi-
milliardæren Warren Buffett er selskabets administrerende 
direktør og bestyrelsesformand. Warren Buffett begyndte at 
investere i selskabet i 1962 og fik efterhånden kontrol over 
det. Virksomheden udspringer af tekstilfirmaet Valley  
Falls Company, der blev grundlagt i 1839. I 2019 omsatte 
Berkshire Hathaway for 254,6 milliarder dollar og har cirka 
391.500 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.
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DE 10 STØRSTE 
AKTIEPOSTER

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 spillekonsollen 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 ”Reinveting the way you 
move” udvikler, producerer og sælger 

Otis Worldwide elevatorer og rulletrapper. I gennemsnit  
benyttes Otis’ elevatorer eller rulletrapper af 2 milliarder 
mennesker om dagen, hvilket gør dem til verdens førende 
virksomhed inden for elevatorer og rulletrapper. Otis-eleva-
torer er blandt andet installeret i Eiffeltårnet 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 Yahoo! Japan. 
Softbank råder også over Softbank Vision Fund, som er 
verdens største teknologifokuserede venture capital fond.  
I 2019 havde Softbank en omsætning på 87 milliarder dollar 
med 77.000 ansatte.

Anthem Inc. er et amerikansk sund-
hedsforsikringsfirma, 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 Association, en forening af 
sundhedsforsikringsorganisationer. Anthem Inc. omsatte i 
2019 for 104 milliarder dollar med over 70.000 ansatte. 

*  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. 15. september 2020.

* 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.

ØVRIGE FORMUEPLEJEFORENINGER

Indre 
værdi 

(15.09.20)
Udbytte

Emission/
indløsningssats

i %****

Løbende 
omkostninger  
i % p.a.*** Investeringsunivers og strategi

Forbrugsaktier 133,60 18,10 kr. 0,16/0,14 1,70 Globale aktier inden for stabilt og cyklisk forbrug

Globale Aktier 129,03 9,20 kr. 0,19/0,16 1,61 Global aktieportefølje

Globale Aktier – Akkumulerende 104,38 Akkumulerende 0,19/0,16 1,61 Global aktieportefølje

LimiTTellus 178,13 Akkumulerende 0,23/0,16 0,88 Global aktieportefølje med mulighed for risikostyring
10% resultathonorar**

Merkur 114,11 Akkumulerende 0,70/0,70 1,17 Korrelerer svagt med aktier og obligationer

Better World  
Environmental Leaders 118,64 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 114,38 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 97,26 3,40 kr. 0,14/0,14 1,56 Danske aktier

EM Virksomhedsobl. 100,30 1,20 kr. 0,55/0,55 1,17 Virksomhedsobl. udstedt af selskaber inden for Emerging Markets

Global High Yield 93,72 0 kr. 0,45/0,45 1,13 Globale virksomhedsobl. med lavere gns. rating end Investment Grade

Obligationer 101,62 1,50 kr. 0,20/0,20 0,51 Danske obligationer og globale virksomhedsobligationer

Rusland 92,61 17,00 kr. 0,62/0,55 2,55 Aktier inden for SNG-området, dog primært russiske

PensionPlanner Stabil 170,73 Akkumulerende 0,35/0,35 1,63 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

PensionPlanner Moderat 185,15 Akkumulerende 0,40/0,40 1,69 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

PensionPlanner Balance 221,43 Akkumulerende 0,35/0,35 1,56 Balanceret portefølje med ligelig fordeling af obligationer og aktier

PensionPlanner Vækst 260,87 Akkumulerende 0,35/0,35 1,77 Balanceret portefølje med overvægt af aktier i forhold til obligationer

KLASSISKE FORMUEPLEJEFORENINGER

Formuepleje 
Optimum

Formuepleje 
Pareto

Formuepleje 
Safe

Formuepleje 
Epikur

Formuepleje 
Penta

Formuepleje 
Fokus

Investeringsunivers og strategi Lavrisikoportefølje Lavrisikoportefølje med anvendelse af tangentporteføljeteori Rentearbitrage

Typisk gearing 0 1 2 3 4 4

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

Eksponeringer i % af balance

Obligationer og kontanter 47 58 70 77 78 100

Markedsneutrale stategier 0 3 2 2 2 0

Virksomhedsobligationer 24 9 4 0 0 0

Globale aktier, bruttoeksponering 30 29 24 22 20 0

Markedseksponering i %

Obligationer og kontanter 49 125 235 351 445 567

Markedsneutrale stategier 0 6 7 8 11 0

Virksomhedsobligationer 25 20 14 0 0 0

Globale aktier, nettoeksponering 31 63 81 99 116 0

Omkostninger

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

Løbende omkostn. af formuen*** 0,71% 1,56% 1,92% 2,15% 2,40% 1,71%

Emission/indløsningsats 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 15. september 2020 127,16 143,38 169,92 204,98 228,41 132,63

High Water Mark 132,68 155,05 185,68 224,70 256,42 131,63

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

kort fortalt – den let udvidede elevatoromtale om du vil.

Forstå Formueplejes koncept på to minutter 
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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.

KUNDENS ALTERNATIV FORMUEPLEJES KAPITALFORENINGER

OPTIMUMLav risiko Lav risiko

PARETOLav til middel risiko +

+

+

+

SAFEMiddel risiko

EPIKURMiddel til høj risiko

PENTAHøj risiko

Aktier
Obligationer

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

kort fortalt – den let udvidede elevatoromtale om du vil.

Forstå Formueplejes koncept på to minutter 

Formueplejes investeringskoncept bygger 
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 porte-
følje 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 sta-
bilt og forudsigeligt. Det er dog langt fra 
alle investorer, der ønsker meget lav ri-
siko og dermed lavt og mere forudsigeligt 
forventet afkast. 

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

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

Formueplejes ældste investerings-
løsning hedder Formuepleje Safe. Den 
har en middel risiko, og i denne fond  
geares din investering to gange. Det vil 
sige, at når du som kunde investerer 100 
kroner i fonden, så låner Safe 200 kroner  
og investerer dem sammen med dig.  
Det betyder, at du får afkastet af en inve-
stering på 300 kroner, selvom du reelt  
kun har indskudt 100 kroner. Samme  
princip gælder for de øvrige fonde, men 
der geares aldrig mere end fire gange, 
som det er tilfældet i Penta, hvor risikoen 

er høj og kan måle sig med en investering 
i globale aktier.

Det er dog vigtigt at pointere, at det er 
fonden (i dette tilfælde Safe), som optager 
lånet. Det betyder, at al 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 investeret 
– præcis som ved investeringer i en helt 
almindelig investeringsforening. Netop 
fordi Formuepleje kun gearer med lav  
risiko og stiller danske realkreditobligatio-
ner til sikkerhed, har det gennem en  
årrække desuden været muligt at låne 
store milliardbeløb til negative renter.

Har du spørgsmål til Formueplejes  
investeringsløsninger eller vores måde  
at investere på, er du velkommen til at 
kontakte en rådgiver på 87 46 49 00  
eller info@formuepleje.dk. 

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

INTROMØDER

HELLERUP Tirsdag den 13. oktober 2020 kl. 12.00

AARHUS Tirsdag den 13. oktober 2020 kl. 12.00

ESBJERG  Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 17.00

ODENSE Torsdag den 22. oktober 2020 kl. 17.00

AARHUS Tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 17.00

HELLERUP Tirsdag den 3. november 2020 kl. 17.00

AARHUS  Torsdag den 12. november 2020 kl. 12.00

HELLERUP Torsdag den 12. november 2020 kl. 12.00

ODENSE Tirsdag den 17. november 2020 kl. 17.00

THE 
SCANDINAVIAN 
GOLF CLUB

Onsdag den 18. november 2020 kl. 17.00

AARHUS Mandag den 23. november 2020 kl. 12.00

HELLERUP Mandag den 23. november 2020 kl. 12.00

SILKEBORG Tirsdag den 1. december 2020 kl. 17.00

AALBORG Torsdag den 3. december 2020 kl. 17.00

AARHUS Onsdag den 9. december 2020 kl. 17.00

HELLERUP Onsdag den 9. december 2020 kl. 17.00

ODENSE Onsdag den 16. december 2020 kl. 17.00

HERNING Torsdag den 17. december 2020 kl. 17.00

VIRTUELLE INTROMØDER

WEBINAR Mandag den 5. oktober 2020 kl. 17.00

WEBINAR Onsdag den 14. oktober 2020 kl. 17.00

WEBINAR Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 17.00

WEBINAR Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 17.00

WEBINAR Torsdag den 5. november 2020 kl. 17.00

WEBINAR Onsdag den 11. november 2020 kl. 17.00

WEBINAR Torsdag den 19. november 2020 kl. 17.00

WEBINAR Onsdag den 25. november 2020 kl. 17.00

WEBINAR Onsdag den 2. december 2020 kl. 17.00

WEBINAR Torsdag den 10. december 2020 kl. 17.00

WEBINAR Tirsdag den 15. december 2020 kl. 17.00

WEBINAR Mandag den 21. december 2020 kl. 17.00

INTRODUKTION TIL FORMUEPLEJE
Få en uforpligtende introduktion til Formuepleje, 

fysisk eller virtuelt, hvor du på cirka en time kan lære Formuepleje bedre at kende.

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


