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I Formuepleje er vi ikke helt tilfredse med årets 
udvikling. Vi undervurderede den kraft marke-
derne reagerede med, da det blev tydeligt, at 
politikernes svar på COVID-19 var at sætte øko-
nomierne på ”fuldt stop”. Det gav nogle – set i 
bakspejlet – ubehageligt store kursudsving i 
mange af jeres investeringer hos os. 

Siden bunden i marts i år er det gået stærkt 
den anden vej, og vi har hentet det meste og lidt 
til i mange porteføljer. I vores konceptfonde  
såsom Penta og Safe er det overvejede takket 
være et obligationsafkast, hvor vi har læst mar-
kedet helt rigtigt, og hvor vi bruger gearing 
med negativ rente. Det har skabt et solidt fun-
dament for resultaterne i år på trods af corona. 

På vores store globale aktieportefølje med 
cirka 18 milliarder kroner, som indgår som  
byggesten i konceptfondene, har vi dog haft 
svært ved at følge med globale aktieindeks i 
den optur, som har været fremherskende siden  
aktiebunden den 23. marts 2020. 

Præcis som under IT-boblen
Forklaringen på, at vi ikke har kunnet følge helt 
med de seneste ni måneder, er den samme som 
var tilfældet helt tilbage under IT-boblen for 20 
år siden: Nemlig, at vi ikke køber meget dyre 
IT- og tech-aktier – eller for den sags skyld  
aktier som Tesla og Zoom, hvor vi slet, slet ikke 
kan se, at de priser, aktierne handler til på  
børsen, hænger sammen med det, som aktierne 
egentlig burde være værd. Udfordringen i år er, 

at disse momentumaktier er steget voldsomt i 
2020, og at vores momentum har været lavere 
end markedets. 

Her må vi indrømme, at vi på den helt korte 
bane naturligvis har taget fejl, da markedet jo 
altid har ret. Får det os til at ændre i princippet 
om, at vi IKKE køber momentumaktier med  
en vanvittig høj prisfastsættelse: Nej – selvføl-
gelig ikke. 

Derfor har vi tilladt os at mene, at markedet 
i 2020 har taget fejl indtil videre, og at vi får ret, 
senest når verden igen bliver, som den var før 
corona førte til massive nedlukninger. 

Fornuften er ved at vende tilbage
I al beskedenhed kan vi allerede så småt se, at 
fornuften vender tilbage til markederne i takt 
med, at vaccinationsprogrammer iværksættes, 
og vi bliver bedre til at behandle corona. Alt  
andet lige betyder det, at den varme luft lige så 
stille igen siver ud af mange tech-aktier, som 
simpelthen er blevet for dyre. Det kommer vi til 
at nyde godt af i vores porteføljer, hvor fokus er 
på, at tingene populært sagt kan regnes hjem. 

Når vi ellers kigger fremad, er der naturlig-
vis en lang række usikkerhedsfaktorer, men det 
står dog klart, at 2021 må blive året, hvor ver-
den stille og roligt vender ryggen til brutale 
nedlukninger af økonomier og begynder at 
åbne sig igen. 

Med den ekstremt ekspansive pengepolitik 
som holder renterne lave i lang tid endnu og 

massive finanspolitiske pakker i langt de fleste 
lande, peger alt i retning af, at 2021 bliver et for-
nuftigt år og forventeligt mere stille end 2020. Til-
med behøver vi ikke længere følge helt så meget 
med i, hvad der tweetes fra Det Hvide Hus. 

Det kan du læse meget mere om i artiklen 
”2021 – år 1 efter corona”, hvor vi sætter ord på 
de forventninger, vi har til verdensøkonomiens 
udvikling i det nye år, og hvordan USA’s kom-
mende præsident Joe Biden vil gribe sin nye 
rolle an efter valgsejren i november.

Aktiechef Otto Friedrichsen giver også en 
indføring i Formueplejes aktiestrategi for det 
kommende år, og senior porteføljemanager 
René Rømer tager et nærmere kig på forholdene 
for at levere et fremtidigt afkast på obligationer 
i det nuværende minusrentemiljø.

Sidst, men ikke mindst får du nyt fra For-
muepleje Ejendomme, ligesom du kan læse  
investorportrættet af familien Wendelboe fra 
Strandgaarden Wine & Spirits, der har været  
en del af Formueplejes kundekreds, siden fami-
liens vinforretning for nogle år siden gennem-
gik generationsskifte og frasolgte virksom-
hedens største aktiv, som du måske kender fra 
dine unge dage. 

Godt nytår - rigtig god læselyst!    

Investeringsmæssigt var 2020 en rutsjetur med de dybeste 
og hurtigste fald nogensinde og en næsten lige så hurtig 
genopretning på størstedelen af aktiemarkederne.  
Det kommende år bliver ikke lige så turbulent og vil stå  
i genåbningens tegn med finanspolitiske stimuli og  
ekstremt lempelig pengepolitik. 2021 tegner dermed til  
at blive et fornuftigt investeringsår. 

Søren Astrup, direktør, Formueplejeforeningerne

LEDER 

Farvel og tak til et  
vanvittigt corona-år 

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 udelukkende til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om 
eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. Indholdet kan heller ikke betragtes som anbefaling eller rådgivning af 
juridisk, regnskabs mæssig eller skattemæssig karakter. Formuepleje A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/
investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i Magasinet FORMUE.

Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i Magasinet FORMUE er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette 
og påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser. Investorer gøres opmærksom 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 denne artikel gennemgår senior  
formuerådgiver Joan Thind Nielsen 
og kundedirektør Helle Snedker  
udvalgte spørgsmål om kapitalind-
komst fra investorer. Særligt tab på  
investeringer i frie midler, der beskat-
tes som kapitalindkomst, er i fokus, 
da et godt 2019 blev afløst af corona-
krise 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
Artiklen om lagerbeskatningen fra 
2013 er fortsat populær. Lagerbeskat-
ningen er nemlig ikke så dum, som 
mange formoder. Selvom Formue-
plejeselskaberne, som artiklen tager 
udgangspunkt i, i dag er blevet for-
eninger, gælder fordelene stadig.
 
3) Aktiesparekontoen på vej  
med nyt loft
Aktiesparekontoen er nu i sit andet  
leveår, og loftet over, hvor meget der 
må indskydes, blev pr. 1. juli hævet til 
100.000 kroner.  Nok er loftet hævet og 
aktiesparekontoen dermed gjort mere 
attraktiv, men det er også blevet lidt 
mere vanskeligt at finde ud af det præ-
cise beløb, man kan indskyde i 2020.

Mest læste på
formuepleje.dk
15. oktober – 1. december 2020

Det kan altid betale sig at få sin økonomi set  
efter i sømmene, og et årsskifte er normalt en 
rigtig god lejlighed til et servicetjek – eller bare 
til at få en snak med en rådgiver om forhold, 
der har ændret sig i årets løb, eller forhold du 
drømmer om at lave om på i det nye år. 

Det kan være jobskifte, børn der flytter 
hjemmefra, køb og salg af en ejendom, tanker 
om pension eller overvejelser om at lade nye 
generationer tage over på et livsværk.
Ovenstående er blot nogle af de forhold, som 
kan have stor indvirkning på den optimale  
sammensætning af din økonomi, og som du 
med fordel kan vende med en rådgiver. Andre 
kan være skat, nye love og regler eller andre 

muligheder, som er relevante for lige præcis dig 
og din økonomi. Og har du ikke et oplagt emne 
at tale med din rådgiver om, er du velkommen 
til at kontakte ham eller hende alligevel. 

Det kunne jo være, snakken faldt på noget, 
du ikke selv havde tænkt på?

Start 2021  
med et økonomisk  
servicetjek 

Kender du Formueplejes Premium-app?

Som Premium-kunde i Formuepleje har du  
adgang til vores Premium-app. Appen indehol-
der forskellige funktioner, som gør det nemt og 
overskueligt for dig at følge med i alt fra dine  
investeringer til de forskellige arrangementer, 

som Formuepleje tilbyder – selv når du er på 
farten. I appen har du også mulighed for nemt 
og hurtigt at komme i kontakt med din person-
lige rådgiver og tjekke dine afkastrapporter. 

Appen kan downloades til din mobil i App 
Store og i Google Play og kan derfor bruges 
på alle smartphones.

Find og download appen ved at søge på 
”Formuepleje Premium”, der hvor du normalt 
henter dine apps. Når du logger på første 
gang, skal du bruge dit NemID, hvorefter du 
bliver bedt om at oprette en adgangskode på 
fire cifre, som du skal bruge fremover. 

Har du spørgsmål til, hvordan du bruger 
appen, kan du altid kontakte Formuepleje på 
info@formuepleje.dk eller 87 46 49 00.

Som du også kan læse mere om på side 32 i 
dette magasin, er der spændende projekter 
på vej i Formuepleje Ejendomme. Hvis du 
gerne vil være blandt de første, der får  
information, når der er nyt på vej, har du 
mulighed for at skrive dig op i vores karto-
tek med personer, der interesserer sig for 
investering i ejendomme, eller som bare er 

nysgerrige på, om aktivklassen kunne være 
noget for dem.

Har du lyst til at være blandt de første, 
der bliver orienteret om nye muligheder  
for at investere i Formuepleje Ejendomme, 
er du velkommen til at kontakte os på  
87 46 49 00 eller sende en mail til  
info@formuepleje.dk. Så skriver vi dig op.

Skriv dig på listen af ejendomsinteresserede



TONNY VEST   
senior formuerådgiver

MICHAEL LUND   
senior formuerådgiver
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I Formuepleje bakker vi op om alle tiltag, der kan være med til at 
styrke investorkulturen i Danmark. Af samme grund var vi i novem-
ber sidste år stolte over at samarbejde med Dansk Aktionærforening 
i forbindelse med InvestorUgen – det største, digitale investerings-
event nogensinde.

InvestorUgen løb af stablen i uge 46, og blandt indlægsholderne 
var også Formueplejes kundedirektør Helle Snedker. Hun deltog 
blandt andet i en paneldebat, hvor hun diskuterede investordemo-
krati og gav sit bud på, hvad der skal til for at forbedre kulturen for 
investeringslystne danskere. Senere på ugen opfordrede hun delta-
gere under temaet ”Køn og kapital” til både at komme i gang med at 
investere, men også endnu vigtigere løbende at forholde sig til sin 
økonomi, så den bliver en integreret del af hverdagen – præcis på 
samme måde som tandlægebesøg og serviceeftersyn af bilen.

Formuepleje støtter Dansk  
Aktionærforening, Investorugen 
og den gode investorkultur

Tak for jeres kommentarer!
Formuepleje åbner kontor på Fyn

I oktober sendte vi et spørgeskema ud til flere end 2500 mod-
tagere af Magasinet FORMUE for at få indblik i, hvad der betyder 
noget for læserne af vores investormagasin. Siden da er besvar-
elserne strømmet ind, og vi sætter stor pris på, at så mange har  
taget sig tid til at give konstruktive forslag til, hvordan vi kan 
gøre magasinet endnu bedre.

Kort om resultaterne:
• Hele 63 procent foretrækker at læse magasinet i papirformat.
•  Flere angiver, at de vil gerne læse mere om Formueplejes  

forventninger til udviklingen i den globale økonomi og i  
Formueplejes investeringsløsninger. Mange giver desuden 
udtryk for, at de også gerne vil læse om skat, pension og jura.

•  En del giver også udtryk for, at de ikke interesserer sig for  
enkeltpersoners forhold til Formuepleje, men gerne læser om 
de økonomiske, forretnings- og investeringsmæssige udfor-
dringer, andre står over for.

•  Endelig er vi glade for at kunne konstatere, at 78 procent er 
tilfredse eller meget tilfredse med Magasinet FORMUE.

Vi har taget alle jeres kommentarer til os og vil forsøge at imple-
mentere så mange, vi kan, i arbejdet med magasinet fremover. 
Husk, at du altid er velkommen til at give os ris, ros og gode 
ideer til emner, vi kan tage op i kommende udgaver. Det gør du 
ved at skrive til info@formuepleje.dk.  

Spørgeskemaet blev sendt ud til alle modtagere af Magasinet FORMUE, 
der har givet tilladelse til, at vi må kontakte dem på mail. Har du endnu 
ikke givet dette samtykke, kan du gøre det hurtigt og nemt ved at udfylde en 
såkaldt samtykkeerklæring på formuepleje.dk/samtykke. Samtykket under-
skrives med NemID.

Fra årsskiftet kan du også møde Formueplejes rådgivere i 
Odense. Vores to lokale senior formuerådgivere, Tonny Vest og 
Michael Lund, er nemlig flyttet ind i nye lokaler på Englands-
gade 25, hvor de fremover vil tilbyde attraktive investeringsmu-
ligheder og omhyggelig rådgivning til fynboer med overskud.

At Formuepleje etablerer sig netop i Odense, har i mange år 
været en drøm for Formueplejes grundlægger Claus Hommel-
hoff, der selv stammer fra lokalområdet:

 ”Jeg er født og opvokset i Odense, så det er en længe næret 
drøm at åbne her. Det glæder mig, at vi nu kan bidrage til den  
succes, som Fyn oplever i disse år, og vi vil gøre vores til at skabe 
den vækst og velstand, som Fyn og fynboerne fortjener,” siger han.

 Formuepleje betjener allerede et større antal kunder i 
Odense og på Fyn, men forventningen er, at den lokale tilstede-
værelse kan skabe endnu mere kendskab til og interesse i For-
mueplejes investeringsløsninger. Men beslutningen om at åbne 
et kontor på Fyn bunder i mindst lige så høj grad i et grundlæg-
gende ønske om at bevare nærheden i lokalområdet og priori-
tere det personlige møde med kunden.
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AFKAST

AF KATRINE SIGVARDT, Communication Manager, Formuepleje // ks@formuepleje.dk

Over tid vil alle kapitalforvaltere opleve gode og mindre gode afkastår. For Formuepleje 
har 2020 været et af de mindre gode, og det skyldes ikke mindst fravalget af risikofyldte 
’momentumaktier’ inden for teknologisektoren i porteføljerne. 

Formueplejes afkast i 2020  
– og forventningerne til fremtiden

2020 har på mange måder været et usædvanligt år. Corona-
krisen har tvunget mennesker og virksomheder verden 
over til at tilpasse sig en helt ny virkelighed, og på de finan-
sielle markeder har man oplevet de største kursbevægel-
ser, der endnu er set i børshistorien. Bevægelser, som også 
har kunnet mærkes i Formueplejes investeringsløsninger.

Det gode, det dårlige og momentumaktierne
”Når vi ser på 2020 som helhed, er der nogle ting, der er 
gået godt for Formuepleje, men bestemt også elementer, 
som vi ikke har været tilfredse med,” siger Søren Astrup, 
der er direktør og medlem af Formueplejes investerings-
komite, og tilføjer:

”Ser man på den globale økonomiske udvikling, er noget 
af det, der – udover COVID-19 selvfølgelig – fra et generelt, 
investeringsmæssigt perspektiv har kendetegnet 2020,  
at det har været et fantastisk år for teknologiaktier, hvor 
blandt andet det teknologitunge Nasdaq100-indeks er  
steget markant. Aktier inden for value-segmentet og euro-
pæiske aktier, hvor indekset indeholder mange bank- og fi-
nansaktier, har derimod haft et rigtig dårligt år.”

Når man betragter udviklingen i Formueplejes 22  
børsnoterede investeringsløsninger, tegner der sig ifølge  
direktøren også et blandet billede. Blandt Formueplejes 
højdespringere i 2020 finder man porteføljerne Forbrugs-
aktier og Danske aktier, som dog begge er nicheløsninger,  
hvor risikoen er højere, end den er i globale aktier  
(MSCI World AC, red.). Inden for globale aktier har de 
bæredygtige investeringer i Formueplejes to Better 

World-afdelinger leveret pæne afkast, og også i de obliga-
tionsbaserede porteføljer har udviklingen gennem året 
været tilfreds stillende. 

”Faktisk har vores rene obligationsportefølje, Formue-
pleje Fokus, hvor vi gearer en portefølje af realkreditobliga-
tioner op til fire gange, givet et afkast på mere end 6 pro-
cent efter alle omkostninger (målt den 14. december var 
årets afkast for Formuepleje Fokus på 6,93 procent, red.). 
Det er et bemærkelsesværdigt flot afkast på en obligations-
portefølje, og den gode udvikling kan dels hen føres til  
vores dygtige obligationsteam og derudover, at vi gennem 
hele 2020 har kunnet låne til negative renter,” forklarer  
Søren Astrup.

På den mindre positive side fremhæver Søren Astrup, at 
2020 efter en årrække med meget stærk performance blev 
et år, hvor Formueplejes balancerede porteføljer som Safe 
og Penta ikke formåede at slå benchmark. 

”I både Safe, Penta og de øvrige blandede porteføljer  
oplevede vi betydelige kursfald, da corona ramte verden i 
det tidlige forår. Vi har ganske vist hentet meget tilbage  
siden bunden i marts, men vi er endnu ikke er helt tilbage 
på niveau. Det passer meget godt med vores forventninger 
tilbage i foråret, hvor vi vurderede, at vi ville have indhentet 
det, vi var bagud med omkring juletid. Som det ser ud nu, 
kommer det til at holde stik, og vi og vores kunder kommer 
ud af 2020 med positive om end beskedne afkast.”  

 Årsagen til de mindre gode 2020-afkast i produkter som 
Penta og Safe skal findes på aktiesiden, hvor Formueplejes 
porteføljer ikke fulgte med udviklingen i globale aktier. >>
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”Coronakrisen har tvunget  
mennesker og virksomheder  

verden over til at tilpasse  
sig en helt ny virkelighed,  

og på de finansielle markeder 
har man oplevet de største  
kursbevægelser, der endnu  

er set i børshistorien.  
Bevægelser, som også har  

kunnet mærkes i Formueplejes 
investeringsløsninger.
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AFKAST

”Det er vi naturligvis på ingen måde tilfredse med. Når det 
er sagt, vil jeg dog også understrege, at der lå aktive og vel-
overvejede beslutninger bag vores dispositioner på aktie-
markedet i 2020,” lyder det fra Søren Astrup.

”Vores ageren i 2020 minder meget om situationen for 
20 år siden, da vi styrede uden om IT-boblen. Som nogle af 
vores kunder måske kan huske, købte vi dengang – i mod-
sætning til mange andre – ikke IT-aktier. Det gjorde vi ikke, 
fordi vi aldrig har været momentuminvestorer, og fordi vi 
ikke kunne se sammenhængen mellem de priser, aktierne 
blev handlet til på børsen, og det de rent faktisk burde 
være værd. Vi mente med andre ord, at aktierne var for 
dyre, og dengang betød det, at vi ikke kom med på opturen, 
men da boblen så brast, styrede vi også uden om den store 
nedtur,” siger Søren Astrup og tilføjer: 

”Man kan sige, vi har haft samme tilgang under corona-
krisen, hvor vi har fravalgt en række IT- og tech-aktier – 
bl.a. aktier som Tesla og Zoom – hvor vi ikke har kunnet 
forstå sammenhængen mellem værdiansættelsen og selska-
bernes performance. Så når man sammenligner med mar-
kedet, har vi ikke haft lige så mange af de meget højtfly-
vende momentumaktier, og det har betydet, at vi ikke har 
kunnet følge med indekset op i forløbet med de kraftige 
kursstigninger hen over sommeren.”

På vej tilbage mod det normale
Langt de fleste investorer kender den grundlæggende  
læresætning, ”Markedet har altid ret”, og anerkender man 
den præmis, må man også konkludere, at Formuepleje på 
den korte bane har taget fejl. Men omvendt har det ikke 

fået investeringskomiteen til at ændre princippet om ikke  
at købe momentumaktier, som vurderes at være for højt 
prisfastsat.

 ”Tværtimod har vi tilladt os at mene, at markedet i 2020 
har taget fejl indtil videre, og at vi får ret, senest når verden 
normaliseres efter coronakrisen. Og i al beskedenhed kan 
vi allerede så småt se, at fornuften vender tilbage til marke-
derne i takt med annonceringen af, at COVID-19 snart kan 
forebygges med vacciner og behandles bedre.” 

Den varme luft begynder med andre ord at sive ud af 
mange tech-aktier, som i mange tilfælde simpelthen er  
blevet for dyre. Derudover begynder eksempelvis value- 
aktier, som indtil nu har klaret sig meget dårligt, igen at 
performe bedre i takt med, at vi tilsyneladende bevæger  
os tilbage mod mere normale tider.

 ”Det nyder vi godt af – også i Penta og Safe, da vi har 
valgt, at aktieeksponeringen her også skal indeholde en 
overvægt mod value. Så vi henter kraftigt ind, men er  
selvfølgelig ikke tilfredse med at være bagud i år,” siger  
Søren Astrup. 

 ”Ser vi fremad, er der stadig en lang række usikker-
hedsfaktorer, man som investor bør tage højde for. Men nu 
hvor flere lande allerede er begyndt at vaccinere borgerne 
mod coronavirus og med flere vacciner på vej, forventer vi, 
at 2021 bliver et år, hvor verden stille og roligt begynder at 
åbne sig igen til gavn for en række af de industrier, der har 
været hårdt ramt af nedlukningerne.” 

 ”Med den ekstremt ekspansive pengepolitik, som hol-
der renterne lave i lang tid endnu, og massive finanspoli-
tiske pakker i langt de fleste lande, peger alt i retning af, at 

10-ÅRIG AFKASTGRAF FOR FORMUEPLEJE SAFE OG PENTA MÅLT IMOD INDEKS  

Formuepleje
Safe

193,4%
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risikoindeks
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98,9%

Formuepleje
Penta

388,7%

Høj- 
risikoindeks

0% 100% 200% 300% 400% 500%

159,7%

Afkast for både Safe og Penta er opgjort efter alle omkostninger. Bemærk at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. 
Middelrisikoindeks består af 50% verdensaktieindeks (MSCI AC TRN), 20% virksomhedsobligationsindeks (BofAML Global High Yield index) 

og 30% realkreditindeks (Nordea CM 4). Højrisikoindekset er lig det globale aktieindeks MSCI AC NR.

Kilde: Formuepleje og Morningstar pr. 14. december 2020
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2021 bliver et fornuftigt år og forventeligt mere stille end 
2020. Derfor er vi positive på afkastmulighederne på aktier, 
hvor især Emerging Markets bør klare sig godt efter et år 
med global afmatning,” forklarer Søren Astrup.

 På obligationsfronten er det Formueplejes forventning, 
at det kommende års afkast vil være pæn, men mere  
beskedne end i 2020. Forventningen er bl.a. drevet af, at 
Formueplejes strategi med at belåne (geare) en portefølje 
af kvalitetsobligationer fortsat vil være attraktiv, idet låne-
optagelsen også i 2021 vil kunne ske til negative renter,

 ”Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi selvfølgelig 
gerne ville have leveret et højere afkast til vores kunder i 
2020. I bagklogskabens klare lys er der også forhold, vi nu 
kan se, vi skulle have grebet anderledes an. Men når det er 
sagt, kommer vi aldrig til at gå på kompromis med risiko-
styringen. Vi skal altid kunne regne en investering hjem. 
Det gælder uanset, om vi befinder os i et usikkert år, som 
2020 på mange måder har været, eller i mere normale år, 
hvor verden i højere grad opfører sig, som vi forventer,” 
slutter Søren Astrup.

Læs mere om udsigterne for 2021 på side 24. 

HOLD DIG ORIENTERET
I Formuepleje orienterer vi løbende om udviklingen  
i vores forskellige investeringsløsninger. Følg med  
på formuepleje.dk eller tilmeld dig vores nyhedsmail, 
hvor vi hver søndag samler op på nyhederne fra 
ugen, der gik. 

Den varme luft begynder med  
andre ord at sive ud af mange  

tech-aktier, som i mange tilfælde 
simpelthen er blevet for dyre.  

Derudover begynder eksempelvis 
value-aktier, som indtil nu har  

klaret sig meget dårligt, igen at 
performe bedre i takt med, at vi  

tilsyneladende bevæger os tilbage 
mod mere normale tider. 

”



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

Vi har netop sagt farvel til et på alle måder historisk 2020 præget af COVID-19 og heftige udsving 
på de finansielle markeder. Selv i et år, hvor USA, verdens mest betydningsfulde økonomi, gik til 
valg og skiftede præsidenten ud, er det corona og de medfølgende nedlukninger af samfund, der 
har tiltrukket sig absolut mest opmærksomhed. Og med god grund: 

COVID-19 har haft voldsom indvirkning på både befolkninger, adfærd, økonomi og de finan-
sielle markeder på en måde, som ingen havde forudsagt ved indgangen til 2020, hvor alt så mere 
euforisk og optimistisk ud i visheden om, at det amerikanske valg den 3. november skulle være 
årets altoverskyggende begivenhed.

En hurtig status over 2020 viser, at vi i marts fik de hurtigste og dybeste fald nogensinde i  
aktiemarkedet. Det medførte, at vi nu har den mest lempelige penge- og finanspolitik nogen-
sinde. På kort sigt har den ekspansive kur hjulpet: Visse dele af økonomierne er ved at rette  
sig op, og de massive kursfald fra begyndelsen af 2020 er indhentet, og hullet på de finansielle 
markeder er i det store hele lukket.

”Renterne er lavere, end vi nogensinde havde forestillet os, at de kunne blive, og de vil for - 
blive lave i lang tid fremover. USA’s centralbank Fed har eksempelvis tydeligt tilkendegivet, at 
den toneangivende amerikanske rente vil befinde sig omkring 0 procent som minimum indtil  
udgangen af 2023,” konstaterer Henrik Franck, investeringsdirektør og partner i Formuepleje. 

Jorden er gødet for aktiestigninger
Rentestigninger i den korte ende af rentekurven kommer altså umiddelbart ikke på tale. Sam-
tidig får vi en ny amerikansk præsident i skikkelse af Joe Biden, og i november og december var 
flere store medicinalselskaber på banen med positive nyheder om COVID-19-vacciner. Det ska-
ber håb om en mere normaliseret verden – uden at man af den grund skal forvente, at alt bliver 
som før corona. Men det nye pengepolitiske regime med lave renter i en længere årrække frem 
skaber gode forudsætninger for aktier, fremhæver Henrik Franck: 

”Kombinationen af økonomisk genåbning og maksimalt tryk på finans- og pengepolitikken vil 
føre til kraftigt økonomisk vækstmomentum i de kommende 12-18 måneder. Det skaber gunstige 
rammebetingelser for virksomhedernes indtjening. Det bliver ikke uden bump på vejen, men i 

COVID-19 bliver et dominerende tema for verdensøkonomien et godt 
stykke ind i 2021, men det bliver også året, hvor genåbninger sammen 
med finans- og pengepolitiske stimuli skal bringe økonomien tilbage 
på noget nær fuld kraft. Og så skal Joe Biden vise sit værd som ny 
præsident i USA efter fire år med Donald Trump i Det Hvide Hus.

2021  
ÅR 1 EFTER CORONA
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Biden vil uden tvivl gribe  
bekæmpelsen af COVID-19  
anderledes an end Trump,  

og USA vil atter melde sig ind  
i klimakampen.
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Med udsigt til den forventede økonomiske normalisering i de  
kommende år vil en række af de virksomheder, der har nydt godt af 
de ændringer i adfærdsmønstrene, som coronapandemien førte med 
sig, blive udfordret. Man skal derfor – som altid – være opmærksom 

på varedeklarationen på de aktier, man køber.

”

Formuepleje forventer vi, at kombinationen af lave renter 
og accelererende ind tjening vil føre til kursstigninger på 
aktiemarkedet i nivauet 10 procent inden for de næste 6-12 
måneder. Det er ikke det festfyrværkeri, vi har oplevet de 
seneste ni måneder, men fortsat et yderst attraktivt afkast, 
alternativet taget i betragtning. Men modvind til aktier  
som følge af stigende renter er i et godt stykke tid en 
usandsynlig trussel,” siger Henrik Franck. 

Det hører dog med til historien, at ikke alle dele af aktie-
markedet er lige interessante. Formueplejes vurdering er, 
at dele af den amerikanske teknologisektor aktuelt er pris-
fastsat på baggrund af urealistiske forventninger.

”Med udsigt til den forventede økonomiske normalisering 
i de kommende år vil en række af de virksomheder, der har 
nydt godt af de ændringer i adfærdsmønstrene, som corona-

pandemien førte med sig, blive udfordret. Man skal derfor  
– som altid – være opmærksom på varedeklarationen på de  
aktier, man køber,” nævner Henrik Franck.

COVID-19 tvang politikerne på banen
Henrik Franck påpeger samtidig det pudsige i, at de tone-
angivende centralbanker nærmest siden finanskrisen gang 
på gang har opfordret de politiske beslutningstagere til at 
komme ind i kampen rent finanspolitisk. Opråbene har  
typisk været forgæves – indtil COVID-19 i begyndelsen af 
2020 udviklede sig til en verdensomspændende pandemi 
med øjeblikkelige konsekvenser for alle samfund. 

”Coronapandemien har tvunget politikerne verden over 
til at handle finanspolitisk, som centralbankerne har efter-
lyst i årevis. Det er lidt paradoksalt, at der skulle en krise 

HENRIK FRANCK, investeringsdirektør og partner i Formuepleje. 

12  FORMUE – 1. KVARTAL 2021

MAKROØKONOMI



I Formuepleje forventer vi, at kombinationen af lave renter og  
accelererende indtjening vil føre til kursstigninger på aktiemarkedet  

i nivauet 10 procent inden for de næste 6-12 måneder. Det er ikke  
det festfyrværkeri, vi har oplevet de seneste ni måneder, men  

fortsat et yderst attraktivt afkast.

”

som COVID-19 til, før man fra politisk hold har fået øjnene 
op for nødvendigheden af at føre ekspansiv finanspolitik i 
stedet for at lade centralbankerne trække hele læsset,”  
siger Henrik Franck.

Når han og resten af investeringskomiteen i Formue-
pleje kigger frem på det nye år, er der ingen tvivl om, at 
COVID-19 og konsekvenserne af virussen fortsat spiller  
en nøglerolle blandt de største risikofaktorer. 

”Vaccinerne giver en begrundet forhåbning om, at vi 
snart får en mere normaliseret tilværelse. Men det er ikke 
det samme som en fuldstændig tilbagevenden til verden, 
som den var. Mange brancher vil være påvirket i lang tid, og 
mange virksom heder risikerer at bukke under, ligesom folks 
adfærd formentlig også vil ændre sig mere eller mindre per-
manent. I hvert fald på visse områder. COVID-19 har uanset 
hvad skabt en helt ny situation, som vil være en økonomisk 
udfordring i mange år frem og som nævnt affødt et helt nyt 
pengepolitisk regime,” forklarer Henrik Franck.

En regning venter ude i fremtiden
Investeringsdirektøren minder samtidig om, at den ekspan-
sive penge- og finanspolitik på længere sigt ikke er helt  
gratis. I første omgang har den været afgørende og helt 
nødvendig, men et stykke ude i fremtiden risikerer der at 
komme en regning.

Det er centralbankernes opkøbsprogrammer, der har 
gjort det muligt for gældsspiralen at fortsætte opad uden 
samtidigt at skabe opadgående pres på renterne. Så længe 
man er i stand til det, er den stigende statsgæld ikke i sig 
selv et problem, men hvis vi en dag ude i fremtiden ser  
renterne stige, så vil mange lande få svært ved at servicere 
gælden og betale renter og afdrag. Selv om stigningen i 
statsgælden kan se foruroligende ud, så er det sjældent 
gældens størrelse, der vælter læsset, men evnen til at  
betale renter og afdrag. 

”Den evne kan blive udfordret den dag, renterne  
bevæger sig op,” mener Henrik Franck og peger på, at  
det er årsagen til, at renterne skal holdes nede i en lang  

årrække frem, da regeringer ikke kan tillade, at renterne 
stiger mere end symbolsk, for så vil der være lande og  
virksomheder, som ikke kan betale deres gæld.

Et nyt USA med Biden i spidsen
Et andet af de mest interessante spørgsmål i 2021 bliver, 
hvordan Joe Biden kommer til at indtage præsidentposten  
i USA. 20. januar bliver han taget i ed som USA’s 46. præsi-
dent, og han skal overtage posten i en nation, der er blevet 
yderligere polariseret under Donald Trumps fireårige  
embedsperiode.

”Der venter ham en kolossal opgave, og vi skal helt  
klart forvente en anden stil fra Bidens side end under 
Trumps ledelse. Biden vil uden tvivl gribe bekæmpelsen  
af COVID-19 anderledes an end Trump, og USA vil atter 
melde sig ind i klimakampen. Biden har tydeligt sagt, at 
han fra første færd efter sin udnævnelse vil lade USA gen-
indtræde i den Paris-aftale, som Donald Trump trak USA 
ud af i 2017,” forudser Henrik Franck og fortsætter: 

”Udenrigspolitisk har den amerikanske præsident frie 
tøjler og afgør suverænt linjen, og man må regne med, at 
Joe Biden forsøger sig med en mere diplomatisk og sam-
lende stil, men i handelskrigen mod Kina, der grundet  
COVID-19 ikke har fået meget opmærksomhed, skal man 
ikke regne med, at Biden ændrer kurs andet end måske på 
det retoriske plan. Det er et spørgsmål, hvor demokrater 
og republikanerne på lange stræk deler opfattelse og  
mener, at Kinas magt skal tøjles. I Europa bliver den vig-
tigste forskel nok, at vi igen får en amerikansk præsident, 
som vi forstår og føler os i stand til at kommunikere med  
på mere traditionel vis end under Trump.”

Men den store opgave, uanset om præsidenten hedder 
Biden eller Trump bliver at sikre, at amerikansk økonomi 
kommer solidt igennem COVID-19.

”Det er hovedopgaven for alle regeringsledere og cen-
tralbankchefer. Der skal skabes de optimale rammer for, at 
2021 bliver et godt afsæt til at få alle dele af samfundene til 
at komme i gear igen,” slutter Henrik Franck.  
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Årsskiftet er altid en god anledning til at være ekstra  
opmærksom på din økonomi, og det gælder ikke mindst  
efter et år som 2020, hvor der blev vendt op og ned på 
mange ting. Udover udviklingen på markedet er det  
vigtigt at være opmærksom på, om der er kommet nye  
regler til, der eksempelvis påvirker din skat og pension. 
Derfor er det en rigtig god ide at se din revisor, advokat  
og kapitalforvalter i øjnene omkring nytår.

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

Brug årsskiftet  
til at få tjekket  
din økonomi

Et servicetjek af din privatøkonomi bliver aldrig nogen dårlig ide, men mange får 
det alligevel ikke gjort. Derfor er det oplagt at benytte årsskiftet som en anledning 
til at sikre, at der er ordentligt styr på økonomien, og at Skat har alle oplysninger, så 
der ikke kommer negative overraskelser i løbet af det nye år.

Det handler ikke kun om at undgå fremtidige skattesmæk. Der kan også være  
fradrag, du er berettiget til, som du måske ikke lige havde tænkt over. Der er ingen 
grund til at snyde sig selv, og et nyt skatteår er lig med nye satser og beløbsgrænser.

Særligt hvis dine økonomiske forhold er komplicerede, er det en god ide at tage 
din revisor, advokat og kapitalforvalter med på råd ved overgangen til et nyt år.

”Det er en tilbagevendende opgave hvert år, men også en opgave som man kan 
få enormt meget gavn af frem for pludselig at blive taget på sengen af noget, som 
man ikke har været opmærksom på. I det lange løb kan der være meget at hente 
ved at være på forkant med situationen, og i Formuepleje bistår vi gerne med sådan 
et servicetjek af din økonomi,” forklarer Helle Snedker, kundedirektør og partner i 
Formuepleje.

Særligt vigtigt er det at være opmærksom på de forhold, der løbende ændrer sig. 
Godt nok ændres mange af beløbsgrænserne automatisk, så man ikke selv aktivt 
behøver at justere tallene. Men der kommer løbende nye regler til, der kan have  
betydning for din økonomi.

”Særligt hvis dine  
økonomiske forhold er  
komplicerede, er det  
en god ide at tage din  

revisor, advokat og  
kapitalforvalter med på  

råd ved overgangen  
til et nyt år.  
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Omgiv dig med god rådgivning
2020 var ingen undtagelse. Der er nemlig lovgivning på vej,  
som gør, at unoterede investeringer, som man hidtil har måttet 
have i en aldersopsparing, fremover ikke længere må være der.  
Ændringen er reelt et stykke lovgivning med tilbagevirkende 
kraft og er noget, som mange investorer formentlig ikke er  
opmærksomme på.

”Derfor er det vigtigt hele tiden at være opdateret, når  
ændringer finder sted. I det forgangne år har vi også kunnet se, 
hvordan en højere aktiebeskatning blev diskuteret seriøst i  
forbindelse med finansieringen af den såkaldte Arne-pension.  
I sidste øjeblik blev den taget af bordet, men i stedet kom en  
beslutning om, at loftet for indskud på aktiesparekontoen alligevel 
ikke skulle hæves som planlagt fra de nuværende 100.000 kroner. 
Alene den diskussion er en perfekt illustration af, hvordan forud-
sætningerne for investorer i Danmark hele tiden er under foran-
dring, og at man aldrig helt kan regne med, hvordan tingene er  
eller udvikler sig for den sags skyld,” lyder det fra Helle Snedker

Derfor kan det ofte også være en god ide at bringe sin revisor  
eller advokat i spil, når der skal træffes større beslutninger med 
betydning for privatøkonomien. Det kan eksempelvis være i for-
bindelse med virksomhedssalg eller generationsskifte. >>

•   Aktiesparekonto – beløbsgrænse står ikke som planlagt  
til at blive hævet til 150.000 kroner, men forbliver på 
102.300 kroner

•  Kørselsfradraget sættes ned i 2021 – og husk at justere  
for hjemmearbejdsdage

•  Grænsen for topskat øges fra 531.000 kroner til 544.800 
kroner i 2021 (efter AM-bidrag)

•  Skattefri gaver stiger i 2021 fra 67.100 kroner til 68.700  
kroner

•  Grænsen for aktiebeskatning stiger til 56.500 kroner i 
2021 (27 procent af disse, herefter 42 procent) + grænsen 
er 113.000 kroner for ægtefæller

• 2020-afkastene: Tjek at de er indberettet korrekt  

SERVICETJEK – HER ER DIN HUSKELISTE   
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”Det er noget af det, vi gør en dyd ud af at rådgive vores 
kunder om. Og i Formueplejes rådgivning tager vi også 
gerne revisor og advokat med rundt om bordet, når vi skal 
tale med kunderne om valg af risiko, investeringshorisont 
og alt, hvad det indebærer, når man skal investere sine mid-
ler. Er man Premium Elite-kunde er det ovenikøbet for For-
mueplejes regning, at revisor sidder med ved bordet. Vores 
erfaring er, at der kommer en overordentlig god dialog ud 
af at samle kompetente kræfter på den måde i kunderådgiv-
ningen, og vi allierer os gerne med eksterne samarbejds-
partnere, når det giver mening,” fortæller Helle Snedker.

Beløbsgrænser rykker sig
Ikke mindst efter coronaåret 2020 vil mange have oplevet, at 
der er sket ændringer i deres økonomiske forhold. Nogle  
vil være uheldige at have mistet deres job eller stå med en 
lavere indkomst. For andre vil det gå i den modsatte retning 
med lønforhøjelse eller fremgang i forretningen.

Et andet område, hvor mange vil opleve forandringer i  
en tid med mere hjemmearbejde, vil være kørselsfra-
draget. Måske har man fået ny arbejdsadresse på hjemme-
kontoret og kan ikke opretholde det samme kørselsfra-
drag som før corona. Et kørselsfradrag, der i øvrigt også 
sættes ned i 2021. 

Et tredje område, hvor grænserne rykker sig, er top-
skatten. Her vil grænsen i 2021 nemlig stige fra 531.000 
kroner til 544.800 kroner efter AM-bidrag.

”Alt sammen har betydning for dine økonomiske forhold. 
Nogle af tingene har selvfølgelig mere betydning end andre, 
men hvis du sætter dig ordentligt ind i tingene, sikrer du 
dig bedst muligt mod uforudsete dårlige nyheder. Det 
handler om at optimere sine indkomstforhold og sikre, at 
man betaler lige præcis det, man skal,” siger Helle Snedker, 
der også nævner, at gavereglerne ændrer sig, så beløbs-
grænserne hæves.

I 2021 kan man således give sin nærmeste – børn, børne - 
børn og forældre – 68.700 kroner skattefrit frem for de 
67.100 kroner som i 2020. 

”Har man den mulighed og det overskud i sin økonomi, er 
det oplagt at give videre til næste generation. Måske står de 
og samler negative renter i banken lige nu og her. Der vil det 
efter min mening være en langt bedre ide at give de penge 
videre til de yngste medlemmer af familien og investere dem 
med høj risiko, fordi investeringshorisonten er så lang. Det 
er et af de gode råd, man får ved at lade udefrakommende 
tage et kig på ens økonomi,” siger Helle Snedker.

Vær opmærksom på beskatning af aktieafkastet
Afkastet af dine investeringer er en anden faktor, du bør 
være opmærksom på. Her stiger grænsen for beskatningen 
af aktieindkomst også i 2021. Af de første 56.500 kroners  
afkast skal du betale 27 procent i skat, og beløb derudover 
beskattes med 42 procent. Er du gift, er beløbsgrænsen det 
dobbelte, det vil sige 113.000 kroner, i det kommende år.
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Beløbsgrænsen er dog ikke det vigtigste at være opmærk-
som på lige nu. Det gælder mere om at være helt sikker på, 
at du har indberettet 2020-afkastene korrekt.

”Det meste af 2020 har længe set negativt ud på grund af 
COVID-19, men stigningerne mod slutningen af året har jo 
sendt afkastet i positivt territorium, og det betyder, at der 
indberettes afkast, ikke tab,” oplyser Helle Snedker.

Det gælder naturligvis især de lagerbeskattede investe-
ringsløsninger, du har i porteføljen. Her skal der som  
bekendt svares skat hvert år, hvis der har været et afkast, 
uanset om du har solgt eller ej. 

”Hvis du det meste af 2020 har gået og indstillet dig på,  
at afkastet ville ende negativt grundet corona, har du måske 
lige glemt at tjekke årets endelige resultat, som er endt  
positivt. Det scenarie kan være særligt aktuelt for din pen-
sionsopsparing, hvis du selv styrer den. Her skal man betale  
PAL-skat af det positive afkast, og derfor skal man senest i 
midten af januar sikre sig, hvordan inddækning af skatte-
betalingen på den tilhørende konto skal foregå,” forklarer 
Helle Snedker.

Et tilbageblik på tre lærerige år
Ser man tilbage på de tre forgangne år, ligger der ret god 
læring for både nye og erfarne investorer såvel som private 
og professionelle. Det har ikke været lige ud af landevejen. 

”I 2018 endte vi med et negativt år for aktier på grund af 
et dårligt 4. kvartal, så her var der basis for modregning af 

negativ PAL-skat. 2019 endte som et forrygende år med  
afkast på 30 procent eller mere, så her var der virkelig et 
højt afkast at beskatte. I 2020 har corona præget det hele, 
og en del af året har vi set på negative afkast, men på bag-
grund af årets sidste måneder ser det alligevel ud til at 
ende som et år med positive afkast. Det er der alle mulige 
gode forklaringer på, men det siger noget om de udsving, 
man som investor skal være parat til at acceptere – og så  
siger det ikke mindst noget om, at selv med de voldsomme 
begivenheder, vi har haft med corona som det værste  
eksempel, så er det muligt at hente positive afkast,” siger 
Helle Snedker og fremhæver, at det netop er derfor, at det 
også er risikabelt at forlade markedet, fordi man går glip  
af afkast:

”De fleste havde nok gerne undværet at være investeret 
under de drastiske fald i marts 2020, men der er bare det, 
at det er så pokkers svært med den timing, hvis man skal 
forudsige de rette tidspunkter at være ude af markedet på. 
Havde du solgt ud i februar, var du sluppet for den hurtigste 
og dybeste nedtur på aktiemarkedet nogensinde, men da  
vi allerede i løbet af november havde hentet det tabte,  
ville det have været den forkerte beslutning, hvis du ikke 
var gået i markedet igen. Det er værd at notere sig her i 
bakspejlet af coronakrisen.” 

Sparer du op eller ned?
Sidst men ikke mindst, er der stor forskel på de råd, der 
gælder, når du er i gang med at spare op, i forhold til det, 
der gælder, når du sparer ned. Her er det vigtigt at få god 
rådgivning om, hvilke midler du bruger hvornår. Nedspa-
ringsplanen eller ”Senior Wealth Plan”, som vores værktøj 
retteligt hedder, anviser de skattemæssigt optimale løsnin-
ger til nedsparing – og det er ikke usædvanligt, at vi sidder 
med besparelser på helt op til ½ million kroner, når vi  
gennemlyser vores kunders samlede formueforhold og  
anviser, hvordan pengene bruges i optimal rækkefølge. 
Tænk at ende med at have ½ million kroner mere – bare 
fordi du har båret dig fornuftigt ad? Det er værd at ofre en 
time eller to på. 

Har du brug for et servicetjek af din økonomi?
Bliv ringet op af en af vores rådgivere, eller kig forbi 
til et af vores åbne intromøder for at høre mere om, 
hvad Formuepleje kan gøre for dig. Du er også altid 
velkommen til at bestille en intropakke på  
formuepleje.dk

”Det meste af 2020 har  
længe set negativt ud på 
grund af COVID-19, men 

stigningerne mod slutningen 
af året har sendt afkastet i 

positivt territorium.  
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>>

AF RENÉ RØMER, CFA, senior porteføljemanager, Formuepleje // rr@formuepleje.dk 

Centralbanker verden over er blevet hyldet for at have knægtet inflationsproblemet. 
Dog er der meget der tyder på, at centralbankernes prioriteringer er ved at  

ændre sig – og at Formueplejes realkreditobligationsporteføljer både har tjent  
og i fremtiden vil tjene på udviklingen.

De store centralbanker har undergået en markant foran-
dring i offentlig bevågenhed over de seneste årtier. Central-
bankcheferne er gået fra at være ukendte embedsmænd til 
at være superstjerner i de internationale medier. Hvem  
husker for eksempel Wim Duisenberg, der var den europæ-
iske centralbanks (ECB) første præsident fra 1998 til 2003?  
Anderledes forholder det sig med ECBs tredje præsident, 
Mario Draghi, der blot 10 år senere i 2013 blev kåret til ver-
dens 9. mest magtfulde person af Forbes Magazine. Samme 
billede ses i USA, hvor den samtidige chef for den amerikan-
ske centralbank (Fed), Janet Yellen, af samme Forbes Maga-
zine i 2014 blev kåret til verdens næstmest magtfulde kvinde 
– kun overgået af kansler Merkel fra Tyskland. Senest har 
Joe Biden i øvrigt indstillet Janet Yellen til at blive ny finans-
minister i hans kommende regering.

Det markant øgede fokus på centralbankerne er hver-
ken uretfærdigt eller tilfældigt. Som vi beskrev første gang 
i 2011 i artiklen ’En flig af optimisme’, så betød den frem-
herskende politik med stramme finanspolitiske rammer i 
Nordeuropa og USA, at centralbankernes lave renter og  
rigelige likviditet var en nødvendig kurs for at undgå et 
økonomisk kollaps. Centralbankcheferne blev altså tvunget 
frem i rampelyset af regeringschefernes ageren oven på  
finanskrisen og den europæiske gældskrise. At det så ikke 
har været muligt for centralbankcheferne at trække sig  
tilbage fra rampelyset og de lave renter sidenhen, skyldes 

regeringschefernes manglende ageren, som vi forudså i 
’Julemænd i habitter’ i 2016.

I dag ved vi altså næsten alle, at centralbankerne har en 
kæmpe betydning for de finansielle markeder og realøko-
nomien. Mange ved også, hvem der står i spidsen for de 
store centralbanker. Men hvor mange tænker egentlig over, 
hvad formålet med at have en centralbank er?

The Times They Are a-Changin'
I 2020 ville en tilfældig, og oplyst, person på gaden i Paris, 
London eller New York sandsynligvis svare, at formålet 
med at have en centralbank er at sikre inflation i omegnen 
af 2 procent. Hvis der er ét budskab, der er blevet messet 
fra de forskellige centralbanker i dette årtusinde, så er det 
nemlig målet om inflation på 2 procent.

Men hvis samme spørgsmål var blevet stillet samme 
sted i 1970, så ville svaret med garanti have været ander-
ledes. Dengang var fokus nemlig på at skabe højere 
beskæf tigelse. En målsætning der forsvandt i takt med, at 
inflationen blev tocifret i løbet af 1970’erne.

I slutningen af 1940’erne ville svaret nok have været,  
at formålet med en centralbank er at sørge for lave renter, 
således at den enorme gæld, der var blevet opbygget i  
forbindelse med 2. verdenskrig, kunne håndteres. Endnu 
tidligere kunne svaret have været at sørge for finansiel  
stabilitet i urolige tider, og hvis man går helt tilbage til 

Kamæleoner 
i habitter

>>
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”

JANET YELLEN 

Tidligere præsident for  
den amerikanske centralbank

(2014-2018)

MARIO DRAGHI 

ECBs tredje præsident
(2011-2019)

JEROME POWELL

Præsident for  
den amerikanske centralbank

(2018-?)
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OBLIGATIONER

grundlæggelsen af de første centralbanker, så var formålet 
at sikre, at kongen/staten kunne låne midler fra private til 
eksempelvis krigsførelse.

Formålet med denne artikel er ikke at lave en historisk 
gennemgang af centralbankernes opgaver. I stedet vil vi  
undersøge, hvordan centralbankernes gøren og laden  
bestemmes af de behov, som deres ultimative chefer –  
nationerne, hvor valutaen er officiel møntfod – har. Central-
bankerne ændrer sig nemlig, når omstændig hederne  
ændrer sig. Det gjaldt, da ovennævnte artikler i 2011  
og 2016 blev skrevet, og det gælder også i dag, hvor  
COVID-19 har accelereret en udvikling, der allerede var i 
gang. Med andre ord er centralbankernes rolle – som en 
slags kamæleon – at ændre sig i takt med at nationernes 
økonomiske problemer ændrer sig.

En stille revolution i Fed
Nutidens målsætning om en inflation i omegnen af 2 
procent er et resultat af fortidens problemer, hvor vi i 
1970’erne og 1980’erne oplevede meget høje inflationsrater. 
Siden da er inflationen faldet markant og har de seneste 
20 år i Europa ligget meget stabilt og i gennemsnit faktisk 
under 2 procent, hvilket i høj grad er ECBs fortjeneste. 
Samme situation kan genfindes i USA, hvor Fed også kan 
takkes for udviklingen. Inflation er altså ikke længere øko-
nomiens fjende nummer ét, hvilket danner en del af bag-
tæppet for den måske mest markante udmelding fra Fed 
siden 1980’erne.

I slutningen af august 2020 lancerede Feds præsident 
Jerome Powell en række ændringer til Feds strategiske 
pengepolitik. Mest markant var efter vores mening, at Fed  
fremover ikke vil agere på fremtidig forventet inflation,  

som det ellers længe har været tilfældet. I stedet vil  
man først reagere på realiseret inflation i en anerkendelse 
af, at Fed og de fleste andre centralbanker i de senere  
år har haft endog meget svært ved at forudsige inflations-
udviklingen. 

Herudover vil man også tillade en højere inflation end 
tid ligere, hvis der har været en periode med lavere inflation 
end ønsket. Fed vil altså reagere senere på en truende  
inflation, og hvis inflationen kommer, vil man tolerere  
højere inflation, hvis der i den forgangne periode har været 
lav inflation. Alt i alt et tydeligt signal om, at inflations - 
bekæmpelse ikke længere er det primære mål for Fed.

Vi ser den samme udvikling i Europa, hvor det længe har 
været Formueplejes holdning, at for ECB gled inflations-
bekæmpelse ned i prioriteringsrækkefølgen med Draghis 
berømte ”whatever it takes”-kommentar i juli 2012, mens det 
at holde sammen på eurozonen kravlede op ad listen. 

I løbet af 2021 forventer vi desuden en officiel udmel-
ding fra ECB om, at man er blevet mere tolerant over for  
inflation end tidligere. Altså noget, der peger i samme ret-
ning som meldingen fra Fed i august 2020.

Det nye problem
I 2020’erne må vi altså forvente, at centralbankerne vil 
agere anderledes, end vi er vant til. Årsagen er selvfølgelig, 
at verden står med et nyt problem, som er større end 
problemet med inflation. Og det problem er ustabilitet.

Uden at dette skal blive en lang analyse, der bedst hører 
hjemme på statskundskabsstudiet, så er der i hvert fald to 
områder, hvor spændingerne er steget over de senere år, 
hvor COVID-19 har accelereret processen, og hvor en  
lempelig pengepolitik gyder olie på vandene:
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STABIL UDVIKLING I DANSKE RENTER 
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•  Spændinger steget mellem befolkningsgrupper  
Brexit og Trumps præsidentskab er de klareste sympto-
mer på forskellene mellem rig/fattig, land/by og elite/
ikke-elite, men fænomenet begrænser sig ikke til Storbri-
tannien og USA. I det meste af den vestlige verden ople-
ves en stigende indkomstforskel mellem toppen og bun-
den, hvilket COVID-19 har forværret, da det i høj grad er 
lavtlønsjobs i servicesektoren, der er blevet ramt. En 
lempelig pengepolitik vil være med til at skabe jobmulig-
heder og dermed indsnævre den oplevede forskel mel-
lem rig/fattig, hvilket kan virke ironisk, da rentenedsæt-
telserne om noget har været med til at øge uligheden via 
stigende bolig-, obligations- og aktiepriser.

 •  Større afstand mellem Nord- og Sydeuropa 
Som vi har beskrevet mange gange (blandt andet i før-
nævnte ’Julemænd i habitter’), så er der en regning,  
der skal betales for det sydeuropæiske overforbrug i 
2000’erne. Enten tager man tyren ved hornene og laver 
hårde reformer med det samme, eller også lader man pro-
blemet vokse og overlader løsningen til ens politiske arv-
tagere. Desværre har især Italien valgt den sidste løsning, 
og når COVID-19 så især rammer de turisttunge sydeuro-
pæiske økonomier hårdest, så øges problemerne hastigt. 
Her hjælper en lempelig pengepolitik med til at skaffe  
problemlande adgang til billig finansiering, men vi så i 
marts 2020, hvad der kan ske uden ECBs hjælpende hånd, 
da de italienske renter steg kraftigt.

Set fra Formueplejes synsvinkel, så er der ingen af disse to 
problemer, der forsvinder inden for en overskuelig fremtid. 
Derfor vil man også opleve centralbanker generelt og  

ECB i særdeleshed gyde masser af olie i form af likviditet 
og lave renter på de finansielle vande og være mindre  
bekymrede for infla tionsudviklingen, end de tidligere  
har været. Det betyder fortsat meget lave renter og  
– mindst lige så vigtigt – meget lave udsving i renterne i 
en rum tid fremover.

Formueplejes realkreditobligationer i 2020
Ovenstående tankerække er ikke ny. Den har ligget til grund 
for obligationsstrategien i Formuepleje-foreningerne siden 
foråret 2020. Som stort set alle aktivklasser faldt dansk real-
kredit mere end normalt i COVID-19 krisen i marts i år. 
Heldigvis var det tydeligt, at kursfaldene var midlertidige, 
hvorfor vi omlagde porteføljerne og vandt det tabte tilbage i 
løbet af april og maj. Siden da har porteføljerne været positio-
neret til ovenstående scenarie med lave, stabile renter i både 
den korte og lange ende af rentekurven. Som det kan ses i 
grafen på side 21, har det i høj grad været tilfældet, hvilket er 
den primære årsag til det generelle mer afkast sammenlignet 
med obligationsmarkedet.

Fremadrettet forventer vi også, at strategien vil give 
pote, og i skrivende stund forventer vi, at obligationsporte-
føljen i Formuepleje Penta vil bidrage med cirka 3 procent i 
2021, hvilket selvfølgelig også hænger sammen med, at vi 
fortsat kan finansiere vores obligationer til negative renter. 
Altså at vi ’får penge for at låne penge’. Og som hele denne 
artikel viser, så er der heldigvis ikke noget, der tyder på, at 
det skulle ændre sig foreløbig. 
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KUNDEDIREKTØRENS KLUMME 

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

Der er grundlæggende to måder, du kan øge og mindske 
din risiko på, når du investerer: Du kan skrue på den  
såkaldte aktivallokering, eksempelvis skrue op og ned for 
andelen af aktier i forhold til andelen af obligationer. Eller 
også kan du skrue op og ned for gearingen af en lavrisiko-
portefølje, hvor andelen af aktier og obligationer er relativt 
stabil, men dog styres ud fra den aktuelle økonomiske  
situation i verden.

Den første måde er den metode, som de fleste investorer 
og kapitalforvaltere traditionelt benytter sig af. Den anden 
er den metode, som vi i Formuepleje har arbejdet med i 
mere end 30 år.

Når vi fra Formueplejes side mener, at det er vores  
tilgang, der giver bedst mening, er det, fordi du med en  
gearet portefølje øger det forventede afkast uden at løbe 
den risiko, der ligger i at købe flere aktier. Derimod bruger 
vi gearingen til at skrue op og ned for risikoen ved at inve-
stere mere i den optimale portefølje, hvor fordelingen af  
aktier og obligationer ligger på henholdsvis 25-35 procent 
og 65-75 procent, så det optimale forhold mellem afkast og 
risiko bevares.

Dette er ikke nogen garanti mod perioder med negativt 
afkast, og på kort sigt kan der faktisk være tidspunkter, hvor 
faldene er større i den gearede løsning. Det oplevede vi for 

eksempel i foråret, da COVID-19-pandemien brød ud, og  
siden har vi gennem 2020 ligget efter på afkastet målt på  
år-til-dato. 

Vi er selvsagt aldrig tilfredse med at præstere lavere  
afkast, men det er vigtigt at huske, at Formueplejes investe-
ringsløsninger er for den langsigtede investor med en inve-
steringshorisont på typisk fem år eller længere. Det betyder, 
at der kan være enkelte år, der ikke lever op til forventning-
erne, men i det lange løb er vi meget trygge ved vores  
model, som har bevist sit værd gennem mere end 34 år.   

Hvilken risiko vil du løbe?
Det vigtigste, når du skal gøre din risikovillighed op med 
dig selv, er imidlertid, om du oprigtigt mener det, når du 
karakteriserer dig selv som langsigtet investor, der kan 
leve med udsving – også når de er voldsomme. Kan du 
ikke det, skal du skrue ned for risikoen, selv om det  
formentlig sker på bekostning af afkastet.  

I Formuepleje oplever vi, at langt de fleste af vores kun-
der finder ud af, at deres risikoappetit er middel til høj med 
en investeringshorisont på minimum tre år og oftest læn-
gere end fem år. Med den tidsramme er der rig mulighed 
for, at formuen bevares og øges på længere sigt, og det er 
netop det, Formuepleje er sat i verden for.

Sådan skruer 
du på risikoen

Alle, der investerer, har stiftet bekendtskab med risiko. 
Indenfor investeringsverdenen er risiko ganske enkelt et begreb, der ikke  
er til at komme udenom. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan man som  

investor griber risiko an – det er nemlig ikke så ligetil.
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Men det, der er lav, middel eller høj risiko for en person, er 
det ikke nødvendigvis for en anden. Ligeledes kan det også 
sagtens være, at du i din egen portefølje både har penge, 
der skal placeres med henholdsvis lav, middel og høj risiko. 

Måske har du en sum penge, du ved, at du først skal 
bruge om mange år. Her tilsiger alt, at du skal investere 
med høj risiko. Måske er du 54 år og planlægger at holde et 
brag af en 60 års fødselsdagsfest. Du har allerede mange af 
de penge, der skal dække udgifterne, og du ønsker at inve-
stere dem. Her skal du måske vælge middel risiko, så du er 
nogenlunde sikker på, at formuen er intakt samtidig med, at 
du får skabt et fornuftigt afkast på det, der er en god investe-
ringshorisont. 

Det kan også være, at du har 1 million kroner, som du 
ikke ønsker skal ’udhules’, eksempelvis på grund af nega-
tive indlånsrenter i banken. Her må du så vælge lav risiko, 
selv om der heller ikke her er nogen garantier. 

Har du en investeringshorisont på mindre end to år, er 
det ikke oplagt at investere. Her er det måske mest oplagt  
at lade pengene stå i banken.

Dit risikovalg bestemmer din portefølje
Som ovenstående betragtninger viser, er risiko et begreb, 
som vi alle nok kender, men som også er svært at definere 
præcist, fordi det er så individuelt. Det er også derfor, at 
der sjældent er to porteføljer, der er helt ens. Når vi bygger 
porteføljer, der skal passe til den enkelte kundes behov og 
holdning ud fra risiko og investeringshorisont, er der 
mange måder at sammensætte porteføljen på. Formue-
plejes forskellige fonde har forskellige afkast- og risiko-
egenskaber, og de kan bruges til at skabe netop den porte-
følje, der passer bedst til kundens præferencer, hvor risiko 
er et af de vigtigste, der skal tages stilling til.

Derfor skal du heller ikke som det første spørge din  
rådgiver om, hvad han eller hun kan levere i afkast. Spørg 
hellere, om der er en god investering på hylden, som passer 
til din ønskede risiko.    

Læs mere om hvordan Formueplejes  
investerings løsninger adskiller sig på side 47.

Det er vigtigt at huske, at  
Formueplejes investeringsløsninger 
er for den langsigtede investor med 

en investeringshorisont på typisk 
fem år eller længere.

”

HELLE SNEDKER, kundedirektør, partner 
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KAPITALFORVALTNING

Mange investorer har søgt mod vækstselskaber,  
der står til at profitere af de adfærdsændringer,  
der er blevet accelereret blandt forbrugerne med  
udbruddet af COVID-19, eksempelvis Zoom.  
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Når man i dag kigger tilbage på 2020, vil COVID-19 have haft 
en effekt på alt, hvad vi kan relatere til året. Det gælder også 
den finansielle udvikling og ikke mindst bevægelserne på  
aktiemarkedet. 

Sidste års forventninger til 2020 fokuserede blandt  
andet på den globale vækststabilisering, men også de poli-
tiske risici, som det amerikanske præsidentvalg og Brexit. 
Disse politiske events har i perioder defineret markedsstem-
ningen, men COVID-19 har på alle områder været  
omdrejningspunktet – både i forhold til den økonomiske  
og finansielle udvikling, men også i forhold til de politiske  
begivenheder og reaktioner. 

Fra at blive opfattet som en isoleret kinesisk problem-
stilling tilbage i februar ændrede billedet sig drastisk, da  
COVID-19 blev registret i Norditalien og kort tid efter resten 
af Europa og USA. Den aggressive spredning medførte et 
væsentligt pres på sundhedssystemerne og deraf behovet for 
at indføre restriktioner og nedlukninger af samfundene.

Jagten på likvide midler  
Netop restriktionerne og nedlukningerne havde direkte  
kobling til realøkonomien, da omsætningen og indtjeningen i 
mange service- og fremstillingserhverv kollapsede samtidig 
med, at de faste omkostninger fortsat skulle honoreres.  
Jagten på overlevelseslikviditet var dermed skudt i gang 
blandt virksomheder.

På de finansielle markeder var det også indtjenings-
opbremsningen og den deraf forhøjede konkursrisiko, der 
sendte aktiemarkederne ned. De kraftige aktiekursfald og 
generelt forhøjede udsving var et resultat af en markant  
højere risiko, hvor de finansielle aktørers jagt på likviditet  

og nedbringelse af risiko var medvirkende til at sende  
likvide aktiver som aktier ned. 

Specielt i midten af marts var jagten på likviditet blandt  
de finansielle aktører så udtalt, at guld, danske realkreditobli-
gationer og andre sikre havne faldt på lige fod med aktier, 
fordi risikoen skulle nedbringes for enhver pris, og likvidi-
teten sikres. 

Finanspolitiske hjælpepakker har haft en væsentlig ind-
flydelse på aktiemarkedets udvikling siden den 23. marts, da 
aktierne bundede ud, men det er de pengepolitiske tiltag, der 
nok har haft den største effekt og er årsag til, at investorerne 
kunne afblæse likviditetsjagten tilbage i marts. Centralban-
ker verden over, men specielt den amerikanske, har i hidtil 
uset omfang og hastighed genoprettet markedsordenen og 
stillet likviditet til rådighed til staten, centralbanker, banker 
og virksomheder samtidig med, at USA’s centralbank har til-
kendegivet sit fortsatte engagement til at købe stats- og real-
kreditobligationer, virksomhedsobligationer med mere. 

De tiltag har alle handlet mere om at genoprette markeds-
ordenen og give de finansielle aktører ro til at forholde sig til 
de realøkonomiske effekter af COVID-19 end om, hvorvidt 
en ny finanskrise var under opsejling. 

Fra aktiemarkedets højdepunkt i midten af februar tabte 
det globale aktiemarked knap 35 procent frem mod 23. marts, 
hvor bunden blev nået. En udvikling, der kan måle sig med 
selv de dybeste korrektioner i aktiemarkedet – både i stør-
relse og hastighed. Bevægelsen fra 23. marts mod udgangen 
af 2020 har været tæt på lige så ekstraordinær, da det globale 
aktiemarked i denne periode er steget med 46,7 procent målt 
i danske kroner. Samlet har markedet den 14. december givet 
et afkast på 4,23 procent i 2020.

Aktiemarkedet i 2020 blev i den grad præget af en epidemi, der i februar på få uger 
udviklede sig til en verdensomspændende pandemi. Massive penge- og finanspolitiske 
stimuli genoprettede tilstanden på aktiemarkedet i den resterende del af året. 
I 2021 venter normaliseringen.

AF OTTO FRIEDRICHSEN, aktiechef, Formuepleje // of@formuepleje.dk

Normalisering venter efter  
aktieår domineret af COVID-19

>>



Note: Alle afkast i lokalvaluta   
Kilde: Formuepleje og Bloomberg, 11-12-2020  
  

Formuepleje LimiTTellus
Aktiebidraget i Formueplejes kapitalforeninger (Pareto, Safe, 
Epikur og Penta) skabes gennem deres respektive ekspone-
ringer mod Formuepleje LimiTTellus. Det vil sige, at ændrin-
ger i aktieallokering eller sammensætning af aktieporteføljen 
automatisk forplantes på tværs af kapitalforeningerne. 

Formuepleje LimiTTellus havde pr. 14. december 2020  
leveret et samlet afkast på omkring 0,15 procent. Det er et  
afkast, der ligger under det globale aktiebenchmark, og  
årsagen til det skyldes to forhold: Allokerings- og selek-
tionseffekten. 

Aktieallokeringen er gået fra at være  
en modvind til en medvind
Allokeringseffekten vedrører afkastbidraget ved at øge el-
ler reducere aktieeksponeringen i LimiTTellus. Mandatet 
for LimiTTellus er en aktieeksponering på maksimalt op til 
130 procent (andel på 100 procent). 

Efter 2019, hvor aktieeksponeringen gennem året havde 
befundet sig på 126,75 procent (andel på 97,5 procent),  
blev eksponeringen i starten af januar nedbragt til 120,25 
procent (andel på 92,5 procent). Baggrunden var, at den 
stærke markedsperformance i tiltagende grad havde  
bidraget til en højere værdiansættelse generelt samt et  
marked, der i mindre grad inddiskonterede potentielle  
negative nyheder.

I slutningen af februar ramte COVID-19 Norditalien,  
og aktiemarkedet reagerede som beskrevet ovenfor med 
kraftige kursfald. De kursfald blev ad flere omgange  
gennem marts brugt til at øge aktieeksponeringen til  
de maksimale 130 procent på baggrund af et langsigtet  

afkastpotentiale, der i marts ikke blev anerkendt af aktie-
markedets øvrige investorer.

Overvægten i aktier på vej ind i marts kombineret med 
opkøb til den maksimale aktieeksponering i et faldende  
aktiemarked har gennem året været en negativ bidragsyder 
til det samlede aktieafkast i LimiTTellus. 

I takt med, at aktiemarkederne har rettet sig i kølvandet 
på kursfaldene i marts, er denne modvind blevet mindre, 
og senest har den kraftige rotation i aktiemarkedet gennem
november bevirket, at allokeringseffekten i Formuepleje  
LimiTTellus mod årets afslutning er blevet positiv. 
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Aktievalget udfordrer
Selektionseffekten vedrører det afkastbidrag, der kommer 
fra selve aktievalget, altså om den sammensatte aktieporte-
følje af individuelle selskaber gør det bedre eller dårligere 
end det generelle aktiemarked. 

Frem mod udgangen af marts bidrog det konkrete  
aktievalg i LimiTTellus med et afkast på niveau med aktie-
markedet som helhed. I kølvandet af marts og mod udgan-
gen af 2020 har der været et negativt bidrag fra aktievalget  
i LimiTTellus. 

Det har afsæt i flere forhold, hvoraf polariseringen i  
markedet efter marts er toneangivende. I takt med den 
kraftige økonomiske opbremsning samt faldende renter 
har mange investorer søgt mod vækstselskaber, der står  
til at profitere af de adfærdsændringer, der er blevet acce -
le reret blandt forbrugerne med udbruddet af COVID-19. 

Det drejer sig om teknologi- og sundhedsselskaber, og 
ikke mindst de mere ekstreme vækstselskaber, hvor 
mange kender historierne om eksempelvis Zoom (digital 
mødeplatform), Tesla (elbiler) og Peloton (fitnessudstyr). 
Alle selskaber, der i øjeblikket oplever fremgang, men  
hvor forventningerne til fremtiden afspejles i ekstremt høje 
værdiansættelser. 

Opskriften på udvælgelse af aktier til Formuepleje  
LimiTTellus bygger på en fundamental tilgang, hvor blandt 
andet krav til driftskvalitet går hånd i hånd med en attraktiv 
værdiansættelse. Kombinationen af disse forhold har i 
tiltag ende grad været udfordret blandt disse vækstselska-
ber. Det er årsagen til, at de ikke er en del af Formueplejes  
aktieportefølje.

Nærmere analyse af afkastbidragene viser, at årsagen  
til aktieselektionens underperformance i år ikke skyldes  
de største aktive tilvalg, der er gjort i porteføljen, men deri-
mod de aktive fravalg. 

Sammenlignes de 10 største bidragsydere til merafkast i 
aktieporte føljen med de 10 største fravalg, viser der sig et 
billede af, at underperformancen i langt højere grad kom-
mer fra det at sige nej til at investere i specifikke selskaber, 
sammenlignet med de selskaber, der aktivt er valgt til 
porteføljen. 

Sagt med andre ord virker opskriften fortsat på at finde 
de rigtige selskaber, men andre investorer har i 2020 holdt 
en fest i de ekstreme vækstselskaber, som Formuepleje  
LimiTTellus ikke har valgt at deltage i med udgangspunkt i 
de fundamentale forhold. Over tid er det vores klare over-
bevisning, at attraktive fundamentale forhold vil gøre det 
væsentligt bedre end selskaber, der drives af midlertidige 
ekstreme forventninger og optimisme. 

 
Tanker for 2021
Hovedscenariet for 2021 vil på mange områder være defi-
neret af normaliseringsprocessen efter COVID-19. Effek-
tive vacciner distribueres i øjeblikket, og immuniteten vil 
over de kommende måneder definere graden og ikke 
mindst normaliseringens hastighed. 

De økonomiske nøgletal har på mange områder rettet 
sig væsentligt siden marts, men specielt inden for  
serviceerhvervene er der rum for yderligere forbedring.  
Investeringsaktiviteten inden for økonomien og specielt 
fremstillingserhvervene generelt vil ligeledes kunne  
accelerere til gavn for det samlede aktivitetsniveau. 

Virksomhedernes indtjening, som over tid er et spejl  
af den økonomiske aktivitet, har været væsentligt bedre 
end frygtet i 2020, og den forventede indtjening i 2021 er  
i flere sektorer og regioner blevet løftet frem mod afslut- 
ningen på året.  

Den udtalte polarisering, vi så gennem 2020, vurderes 
ikke at vare ved specielt inden for de mere ekstreme yder-
punkter af value- og vækstfaktorerne. Teknologi vil fortsat 
være et centralt omdrejningspunkt i den fremtidige udvik-
ling, men tiltagende økonomisk aktivitet og ikke mindst 
den gradvise normalisering vil i højere grad tilgodese de 
marginaliserede områder i aktiemarkedet, der har lidt  
under lav inflation, rente og flad rentestruktur. 

Samlet går vi et år i møde, hvor de grundlæggende øko-
nomiske variable er i bedring, virksomhedernes indtjening i 
fremgang, men hvor investorernes begejstring i nogle  
områder af aktiemarkedet afspejles i værdiansættelsen.  

Afkastforventningerne til 2021 er positive og attraktive 
specielt i forhold til øvrige investeringsalternativer, og  
Formuepleje vil løbende evaluere aktieeksponeringen i  
LimiTTellus og foretage tilpasninger i det omfang, det  
synes opportunt i et langsigtet perspektiv. 
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INVESTORPORTRÆT

Familien Wendelboe driver og ejer vinimportøren Strandgaarden Wine & Spirits,  
som i de forgangne år har været igennem flere milepæle: Det glidende generationsskifte  

i 2016 og salget af virksomhedens vigtigste aktiv, spiritusmærket Hot ń Sweet, to år  
senere. Sidstnævnte banede familiens vej til at blive kunder i Formuepleje. 

To milepæle blev afsættet til  
Strandgaardens fremtid  
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>>

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

Mange familieejede virksomheder oplever generationsskiftet som 
en af de mest udfordrende og krævende discipliner, man skal 
igennem som virksomhedsejer. Der er mange forhindringer, der 
skal overvindes og beslutninger, der skal træffes.

Det krævede også både en betydelig arbejdsindsats og en god 
portion overvejelser i familien Wendelboes tilfælde, da stafetten i 
Strandgaarden Wine & Spirits skulle overdrages til næste genera-
tion. Især fordi et decideret generationsskifte ikke nødvendigvis stod 
først for. Men det endte alligevel sådan: Sønnen Kristoffer tog i 2016 
over fra sin far Niels, der på det tidspunkt havde drevet vinfirmaet i 
25 år. I dag består Strandgaarden af cirka 20 ansatte, der arbejder 
med import og videresalg af vin, spiritus og mineralvand både inden-
lands, til eksport og til Tax Free.

”Jeg glemmer aldrig, da Kristoffer ringede og fortalte, at han 
havde truffet en stor beslutning. Han overvejede at skifte job og kig-
gede efter alternativer. En af mulighederne var Strandgaarden. Hvad 
synes du om det, spurgte han. Det lyder som en god ide, tænkte jeg 
med det samme, da han luftede sin interesse. Selvom jeg var i fin 
form, måtte jeg jo erkende, at udløbsdatoen som fuldtidsarbejdende 
nærmede sig,” erindrer Niels Wendelboe, som nu er bestyrelses-
formand i virksomheden.

Egentlig lå det ikke i kortene, at næste generation skulle tage 
over. Men timingen magede det således, at det passede temmelig 
godt i Kristoffers karriereplanlægning, og tanken om at drive 
Strandgaarden var støt og roligt vokset i Kristoffers hoved, og  
således blev det til en glidende proces, hvor Kristoffer henimod 
2016 løbende overtog flere funktioner. 

Samme tanker strejfede slet ikke brormand Nikolaj, der forfølger 
karrierevejen uden for Strandgaarden, men i stedet som medejer  
tager plads i vinfirmaets bestyrelse.

”Man kan sige, at det for mit vedkommende skete på baggrund  
af nogle tilfældigheder, fordi det passede ind i mine karriereplaner, så 
timingen var den rigtige på det tidspunkt. Men for mig har det aldrig 
været en arv, der har tynget. Strandgaarden har altid været der i  
vores liv, men vi har aldrig tænkt på det som om, at vi absolut skulle 
overtage på et tidspunkt. Det er altid blevet behandlet åbent og  
uforpligtende,” forklarer Kristoffer Wendelboe Jensen.

Dengang i 1990’erne 
Niels Wendelboe Jensen overtog i 1991 tøjlerne i vinfirmaet fra sin 
far Tom, og allerede et par år senere stod han bag den opfindelse, 
der i flere årtier var forretningens væsent ligste indtægtskilde, som 

Vin kan få mange gode diskussioner i gang.  
Er man mest til italiensk eller fransk vin? Eller 
oversøisk? Skal det være Barolo eller Bordeaux? 
Men hvad siger vinhandlerne til et af livets  
svære spørgsmål?

”Det er så mangfoldigt, at det egentlig er  
umuligt at svare på. Det er også sjovt at prøve  
en masse forskelligt, og det kommer også an på  
lejligheden. Kunststykket kan jo også være at 
finde den gode vin til en 50’er eller det prisleje, 
man befinder sig i,” siger Kristoffer Wendelboe 
Jensen.

Et lidt vævende svar måske, fordi mulig-
hederne er så mange, men Niels Wendelboe  
Jensen har det på samme måde:

”Det er et svært spørgsmål at stille, og vi er  
jo nok lidt miljøskadede. En god vinoplevelse  
for mig er den rigtige vin til den rigtige mad.  
Det handler ikke bare om at servere en Mouton 
Rothschild til flere tusind kroner.”

HVAD ER DEN BEDSTE VIN  
FOR EN VINHANDLER?
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INVESTORPORTRÆT

”Med salget af Hot n’Sweet kunne vi  
afvikle generationsskiftet på en gang  

frem for over en hel årrække. 

er hovedårsagen til, at Strand gaarden Wine & Spirits  
befinder sig, hvor virksomheden gør i dag. 

I begyndelsen af 1990’erne eksperimenterede mange 
festglade danskere med at blande vodka med Tyrkisk  
Peber og andre typer af slik. Niels Wendelboe Jensen fik 
den ide, at det måtte kunne laves smartere, så han fik sat 
det på flaske og i produktion. Som tænkt, så gjort, og han 
fik lavet vodka med Tyrkisk Peber på licens og en enerets-
aftale med Perelly-fabrikken, som dengang stod bag de 
stærke peberbolsjer: Hot n’Sweet var skabt, og siden kom 
endnu flere smagsvarianter til. 

”Det gav et enormt salg allerede fra starten i 1993, og man 
kan nok ikke undervurdere Hot n’Sweets betydning for vores 
virksomhed. Det gjorde, at vi kunne bygge virksomheden op 
og øge salget markant. Pludselig kunne vi ansætte 7-8 sælgere 
og få produkterne bredt ud i nattelivet,” fortæller Niels  
Wendelboe, der forklarer, at det kræver en vis portion held,  
en del indsigt og så en god slat stædighed tilsat en knivspids 
timing for at få nye produkter til at slå igennem i vin- og spiri-
tusbranchen.

”Jeg kendte heldigvis spiritusmarkedet, så jeg havde en 
god fornemmelse af, hvilken vej vi skulle, og Hot n’Sweet 
endte som vores vigtigste brand og stod for en ikke uvæsentlig 
del af forretningen,” konstaterer Niels Wendelboe Jensen.

Farvel til Hot n’Sweet
I 2016 var det som nævnt tid til at tage fat på et generations-
skifte. Aktieposterne i firmaet blev fordelt mellem familiens 
medlemmer, og Kristoffer trådte helt ind i hjertet af familie-
virksomheden som adm. direktør med ansvar for den dag-
lige drift. Relativt kort efter fandt endnu en milepæl sted:

Norske Arcus Gruppen viste interesse for Hot n’Sweet, og 
det endte med, at nordmændene overtog brandet med udgan-
gen af 2017 for et større beløb, der endte med at skabe helt 
nye forudsætninger for både generationsskifte og Strandgaar-
dens fremtid.

”Hot n’Sweet tjente os godt i mange år og sikrede vores  
basisøkonomi. Vi brugte ikke mange ressourcer på at udvikle 
brandet, og det var lidt en cashcow for os og måske også lidt 
en sovepude. Skulle det løfte sig yderligere, skulle det ske  
under nogle nye ejere. Spørgsmålet var så, om vi kunne sælge 
den ret vigtige del af forretningen og lade resten fortsætte. Det 
kunne vi heldigvis godt, viste det sig. Derfor skulle vi genfinde 
en platform uden Hot n’Sweet, og det er et ret sjovt projekt. 
Salget af Hot’n’Sweet gør samtidig, at vi har råd til at investere 
i fremtiden,” siger Kristoffer Wendelboe Jensen.

FAKTA OM STRANDGAARDEN

•  Historien om Strandgaarden går helt tilbage til øresunds-
toldens tid (transittold for skibe i Øresund 1429-1857), 
nærmere bestemt 1833, hvor den blev grundlagt  
under navnet K.F. Marstrand som skibsproviantering  
i Helsingør.

•  Hovedbeskæftigelsen dengang var at forsyne de mange 
skibe i sundbyen Helsingør med proviant. Det udviklede 
sig hurtigt til også at omfatte import af vin i fade, der 
blev tappet i kælderen under Marstrands hus i Strand-
gade i Helsingør, og ad den vej begyndte kundeskaren 
også at omfatte kunder rundt om i Nordsjælland frem 
for blot skibene. 

•  I dag holder virksomheden til i Espergærde lidt syd for 
Helsingør.
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Niels, Kristoffer og Nikolaj Wendelboe  
har alle investeret i Formueplejes investe-
ringsløsninger og været kunder, siden 
midlerne fra Hot n’Sweet tikkede ind for  
et par år siden. Det efterlod familien med 
et større udbytte, som man har sørget  
for at sprede risikoen godt på, herunder 
Formuepleje.

”Vi har investeret hver især og ikke 
sammen. Vi er jo i en forskellig situation 
rent aldersmæssigt, og det har betydning 
for den risiko, vi vælger,” forklarer Niels 
Wendelboe Jensen.

Sønnen Kristoffer Wendelboe Jensen 
har alderen, hvor han kan tillade sig mere 
risiko i sine langsigtede investeringer.

”Jeg kan grundlæggende tillade mig 
lidt mere risiko på grund af min alder, og 
for mig har det også betydning, at  
Formuepleje selv investerer i de løsninger, 
der bliver udbudt. Det er vigtigt, og det 
har man ikke altid fornemmelsen af andre 
steder,” som han siger. 

Niels Wendelboe Jensen undlader  
heller ikke at bemærke, at den personlige 
tilgang til kunderådgivningen spiller ind 
på familiens valg af Formuepleje:

”I Formuepleje føler man sig personligt 
behandlet, med kort vej til kommunikation 
med den øverste ledelse. Det kunne mange 
virksomheder lære af. Når der sker nyt, 
får man besked fra sin rådgiver. Det gør 
en forskel for os.”

Udgangspunktet er at sikre pengene i 
professionelle investeringsløsninger, fordi 
familien ikke selv kan investere med 
samme spredning og bredde.

”Vi har faktisk været igennem to dyk  
allerede, mens vi har været med i Formue-
pleje – i slutningen af 2018 og så under  
corona i foråret, så vi har allerede oplevet 
lidt af hvert, men det er vi nogenlunde  
fortrøstningsfulde med og tror, at det nok 
skal komme igen. Og det kan vi heldigvis 
se allerede er sket,” slutter Niels Wendel-
boe Jensen. 

WENDELBOE-FAMILIENS  
VEJ IND I FORMUEPLEJE

Mange veje til generationsskiftet
Der er nu gået fire år siden generationsskiftet, og familien Wendelboe Jensen 
kan dele ud af nogle af de erfaringer, som mange familieejede virksom heder 
kan gøre sig, selv om ikke to generationsskifter er helt ens.

”Råd nummer et er, at man inden for familien er nødt til at have clearet alt med 
alle, så der ikke er nogen, der står overset tilbage. Råd nummer to er at rådføre 
sig med nogen, der har forstand på det. Både revisorer og advokater. Det bliver 
hurtigt kompliceret,” oplyser Niels Wendelboe Jensen og fremhæver, at et gene-
rationsskifte kan foregå på mange måder: 

”Man kan sælge, hvor man reelt nedlægger den eksisterende virksomhed,  
eller man kan sælge en del af forretningen og lade resten fortsætte. Det er det,  
vi er endt med at gøre, uden at det på forhånd var planlagt sådan. Med salget af 
Hot n’Sweet kunne vi afvikle generationsskiftet på en gang frem for over en hel 
årrække. Der har aldrig været noget pres på Kristoffer eller Nikolaj om at skulle 
fortsætte virksomheden. For mig har det ikke været så afgørende, at virksom-
heden bestod rent fysisk, medmindre det var, fordi de virkelig havde lyst til det, 
men det er jeg da glad for, at de har haft.”

Kristoffer Wendelboe Jensen supplerer med, at det også var klogt i forhold  
til virksomhedens personale at få meldt ud, hvad familien ville på sigt i forhold  
til ejerskabet:

”Havde vi solgt hele virksomheden, var den nok endt i evig anonymitet. Så vi 
tænkte også på arbejdspladserne og medarbejderne, som noget vi havde opbyg-
get, og som vi ikke ønskede at se forsvinde. Vi havde svært ved at se Strandgaar-
den indlemmet i en større virksomhed, og nu fik vi så mulighed for at fortsætte 
Strandgaarden uden Hot n’Sweet.”

I forhold til selve generationsskiftet er han ikke i tvivl om vigtigheden af, at  
det er lysten og ej blot pligten, der driver værket:

”Det afgørende var, at vi kunne se mulighederne i Strandgaarden og ikke 
mindst, at vi havde lyst til det. Det har aldrig været sådan, at vi skylder Strand-
gaarden noget som helst og omvendt heller ikke, at Strandgaarden skulle stå klar 
til, at vi bare kunne overtage virksomheden. Det kunne vi så godt, viste det sig, 
men det har aldrig været nogen selvfølge.” 

30  FORMUE – 1. KVARTAL 2021 FORMUE – 1. KVARTAL 2021  31



EJENDOMME

KRISTIAN VOLDSGAARD, ejendomsdirektør i Formuepleje

>>

Formuepleje Ejendomme havde en travl afslutning på 2020, hvor en række nye  
ejendomsinvesteringer sikrede, at de tre første fonde nu er fuldt investeret.  

I 1. kvartal af 2021 lanceres to nye fonde – med et let ændret koncept, hvor der  
bliver lanceret fonde i takt med, at der bliver fundet velegnede ejendomme.

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

Formueplejes kommende ejendomsfonde får ny profil: 

Ejendommene skal findes  
før der lanceres en fond  

Afslutningen på 2020 blev i Formuepleje Ejendomme brugt 
til at købe de resterende ejendomme, så de tre første fonde 
nu er fuldt investeret. Med den milepæl i hus får Formue-
plejes ejendomskoncept i det nye år en mindre justering, 
så potentielle investorer i fremtidige fonde fra begyndelsen 
er klar over de ejendomme, der investeres i. Investorerne 
i de kommende fonde skal således ikke vente på, at fon-
dens midler investeres og fonden bliver ’fyldt op’ med 
ejendomme.

”Vi er meget glade for nu at være i mål med investerin-
gerne i de tre første fonde, hvor det nu handler om at opti-
mere og sikre investorerne det bedst mulige afkast. I de 
kommende fonde har vi besluttet os for at justere strate-
gien, så vi i stedet for at rejse pengene først og derefter gå i 
markedet efter ejendommene, der skal investeres, frem-
over vil begynde med at finde en eller flere interessante 
profilejendomme, hvor vi synes godt om investeringsper-
spektiverne, og så udbyde den eller de konkrete ejen-
domme til vores inve storer. Det vil sige, at en fond godt kan 
bestå af en ejendom, men også to eller tre. Pointen er, at vi 
på forkant har fundet ejendommene, før investorerne inve-
sterer,” fortæller Kristian Voldsgaard, ejendomsdirektør i 
Formuepleje.

Det nye set-up kommer ikke til at vente længe på sig, 
men bliver rullet ud allerede her fra årets begyndelse,  
oplyser ejendomsdirektøren:

”I løbet af 1. kvartal regner vi med at udbyde to nye 
fonde med hver sine meget interessante ejendomme. En i 
Aarhus og en i København. Den i Aarhus består af en  

ejendom, mens den i København indeholder to. Vi kan godt 
lide den gennemskuelighed, der ligger i den nye model, 
hvor den enkelte investor fra begyndelsen kan vurdere, om 
den pågældende fond er interessant at investere i eller ej på 
baggrund af de ejendomme, den består af. Dermed bliver 
forventningsafstemningen mellem os og investorerne  
også lettere,” siger Kristian Voldsgaard.

2020 endte med flere ejendomskøb
Formueplejes ejendomsdirektør kan se tilbage på et 2020, 
der som nævnt sluttede af med indkøbet af flere ejen-
domme til de første tre Formuepleje-ejendomsfonde.

”Målet var at få de tre første fonde fyldt helt op, og det er 
vi i mål med. I fond 3 købte vi en ejendom med 107 fuldt  
udlejede lejligheder i Ørestaden til 330 millioner kroner. I 
fond 2 købte vi 24 lejligheder på Hundige Strandvej til 76 
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”I løbet af 1. kvartal regner vi med at  
udbyde to nye fonde med hver sine meget  

interessante ejendomme. En i Aarhus og en  
i København. Den i Aarhus består af en  

ejendom, mens den i København  
indeholder to. 
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EJENDOMME

millioner kroner, så nu er vi fuldt investeret og kan koncen-
trere os om at optimere driften af fondene, så investorerne 
opnår det bedst mulige afkast,” oplyser Kristian Voldsga-
ard, der fremhæver, at der fortsat er udsigt til, at investo-
rerne i fondene opnår det afkast, de blev stillet i udsigt, da 
de foretog deres investeringer.

”Det er naturligvis meget vigtigt for os. Fremover kom-
mer vi til at afrapportere på en ny og mere investorvenlig 
måde. Det er vigtigt for os, og vi arbejder løbende på at for-
bedre måden, vi rapporterer på til vores investorer og vil 
derfor gerne i dialog med dem for at lytte til deres behov, 
så de får præcis, hvad de har brug for,” nævner Kristian 
Volds gaard, der også peger på en anden ændring, der kom-
mer til at ske i måden, som Formuepleje Ejendomme bliver  
drevet på.

”Vi har hidtil haft både udlejningen, administrationen  
og viceværtsdelen liggende et og samme sted – hos den 
samme eksterne samarbejdspartner. Det bliver der ændret 
på, så vi selv kommer til at stå for udlejningen, vi får en  
ekstra udbyder ind til at stå for administrationsdelen og en 
helt ny leverandør til at tage sig af viceværtsrollen,” for-
tæller Kristian Voldsgaard.

Hvad angår den hjemtagne udlejningsdel, kræver det en 
ansættelse af en ny medarbejder, som træder til i marts for 
at stå for den del.

”Vi vil gerne selv tættere på selve udlejningsdelen, så vi 
kommer tættere på lejerne. Ejendomsinvesteringer handler 
ikke bare om at købe mursten, men også om at servicere  
lejerne, så de føler sig godt behandlet og er glade og til- 
fredse. Den føling skal vi have, og vi vil gerne tættere på  
lejerne. Det er ambitionen og baggrunden for, at vi trækker 
det arbejde hjem til os selv. Hvis lejerne er tilfredse, har vi 
lavere tomgang, og de bor der i længere tid. Hver gang vi 
sparer en krone i omkostninger eller tjener en krone mere  
i leje, får vi 30 kroner igen. På den måde hænger tilfredse 
lejere tæt sammen med tilfredse investorer,” siger Kristian 
Voldsgaard.

”Fremover kommer vi til at afrapportere på en ny og mere  
investorvenlig måde. Det er vigtigt for os, og vi arbejder løbende 

på at forbedre måden, vi rapporterer på til vores investorer.” 

107 LEJLIGHEDER I ØRESTADEN
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Et ejendomsmarked i hastig udvikling
Netop forståelsen for, at ejendomsinvesteringer ikke alene 
handler om selve investeringen, men også om en efterfølg-
ende drift med lav tomgang og tilfredse lejere, er noget, 
som Kristian Voldsgaard, der kom til Formuepleje efter 
mange år som ejendomsmægler, tillægger stor betydning. 

”Når man investerer i ejendomme, skal man være bevidst 
om, at en ejendom er andet og mere end et finansielt aktiv. 
Man investerer i noget, der skal danne rammen om en 
masse menneskers liv, og hvis man ikke tilbyder folk  
noget attraktivt, risikerer man for at stå med for mange 
tomme lejligheder – det vi kalder ’tomgang’ – og det går i 
sidste ende ud over afkastet,” forklarer Kristian Voldsgaard.

Det nuværende ejendomsmarked er kendetegnet med 
historisk høje priser, stor byggeaktivitet og god plads til 
kræsenhed hos lejerne drevet af historisk lave renter:

”Vi har et ejendomsmarked, der er præget af lave renter 
og masser af penge, der skal investeres, både hos de pri-
vate investorer og de store institutioner. Herudover ser vi 
en tydelig tendens til, at lejerne kræver højere kvalitet. Der 
stilles større krav til, hvad en bolig skal kunne. Indretning 
og størrelse er vigtig, men det er alt det omkringliggende 
også,” fremhæver Kristian Voldsgaard.

Det er derfor, man skal være meget opmærksom på de 
trends, der rører på sig i boligmarkedet, når man køber 
ejendomme, forklarer ejendomsdirektøren: 

”Lejerne hænger ikke på træerne og med det større  
udbud af boliger, kan de være mere kræsne. Det handler 
ikke kun om boligen, men også om, at omgivelser og facilite-
ter skal være i orden. Det er en form for amerikanisering af 
ejendomsmarkedet. Det gælder især senior- og studieboli-
ger, der minder mere og mere om det, man i USA kalder 
serviced appartments, hvor der også er restauranter, padle-
tennis, fitness eller læsesale. Kan man ikke leve op til de 
krav, bliver der udfordringer med tomgangen, og så skal 
man holde sig væk. Derfor er der meget nybyggeri, som 
ikke vil være interessant for os. Områder, der ikke formår at 
forny sig i forhold til de nye krav, er uinteressante for os.” 

”Hvis lejerne er tilfredse, har vi lavere tomgang, og de bor  
der i længere tid. På den måde hænger tilfredse lejere tæt  

sammen med tilfredse investorer.”

24 LEJLIGHEDER PÅ HUNDIGE STRANDVEJ 
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FORMUEPLEJE PREMIUM

I 2019 åbnede HelkropsMR, en ny MR-scanningsklinik i Aarhus C. Her arbejder  
et team af radiografer og speciallæger ud fra et koncept omkring tidlig opsporing  
af specielt ondartet sygdom. At stille en diagnose tidligt er nemlig afgørende for 
overlevelsen af en kræftsygdom.  

AF KATRINE SIGVARDT, Communication Manager, Formuepleje // ks@formuepleje.dk

En helkropsscanning er  
en investering i dit helbred

Blandt eksklusive ejerlejligheder, grønne områder, restau-
ranter og cafeliv på Frederiksplads i hjertet af Aarhus finder 
man bag matterede ruder i diskrete omgiv elser en af verdens 
mest avancerede MR-scannere. En scanner, som i løbet af en 
times tid kan tage detaljerede billeder af kroppens indre for 
at lede efter det, der ifølge Jesper Øster gaard, som er special-
læge i almen medicin, ”ikke skal være der” som for eksempel 
kræft eller udposninger på hovedpulsåren.

I 2019 investerede han sammen med sin forretningspart-
ner, Jesper Mikkelsen, i det højteknologiske udstyr og etable-
rede den private scanningsklinik HelkropsMR – alt sammen i 
håbet om at gøre deres til at forbedre en kedelig statistik.  

Fokus på forebyggelse og tidlig opsporing
I Danmark dør omkring 30 procent af befolkningen af ond-
artede sygdomme, og kræft er den hyppigste dødsårsag. Af 
samme grund tilbyder det offentlige også screening for liv-
moderhalskræft, brystkræft og tarmkræft til alle danskere. 
Alligevel dør cirka 16.000 danskere årligt af kræftsygdom, 
og 8000 af dem dør indenfor et år af, at diagnosen er stillet. 

”Det er her, MR-scanneren kommer ind i billedet. Vi kan 
se på tallene, at der er mulighed for at gøre en stor forskel for 
nogle mennesker,” forklarer Jesper Østergaard og tilføjer:

”I al beskedenhed har vores mål været at tilbyde den 
bedste undersøgelse, der kan opnås i dag, til undersøgelse >>
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TILBUD OM HELKROPSSCANNING

Som Premium Elite-kunde i Formuepleje har du mulighed for  
at få foretaget en helkropsscanning hos HelkropsMR – et privat 
tilbud, der går uden om den offentlige sygesikring. Scanningen 
tilstræber at afsløre selv meget tidlige stadier af kræftformer, 
som gængse helbredsundersøgelser og gængse offentlige 
screeningsprogrammer ikke fanger.

Listeprisen for en helkropsscanning er normalt 12.500 kroner. 
Premium Elite-kunder og medlemmerne af deres husstand kan 
gøre brug af tilbuddet for 8000 kroner.

Sådan gør du
Ønsker du at benytte dig af tilbuddet, skal du rette henvendelse 
til HelkropsMR på 71 96 00 10 og oplyse, at du er Premium 
Elite-kunde i Formuepleje. 

Tag vandflyveren 
Som Premium-Elite kunde øst for Storebælt har du også  
mulighed for at benytte dig af tilbuddet på klinikken i Aarhus. 
Formuepleje har sammensat en pakke i samarbejde med  
HelkropsMR og Nordic Seaplanes, så du kan tage over og  
hjem samme dag for at blive scannet – med afgang fra Nordre 
Toldbod i København. 

Læs mere på helkropsmr.dk/priser/vandflyver/

Der udveksles ingen helbreds- eller andre personlige oplysninger mellem 
Formuepleje og HelkropsMR. Formuepleje bliver heller ikke orienteret, 
hvis du vælger at benytte dig at tilbuddet, eller om hvad resultatet af en 
eventuel undersøgelse måtte være.

36  FORMUE – 1. KVARTAL 2021 FORMUE – 1. KVARTAL 2021  37



 
 
 

FORMUEPLEJE PREMIUM

Jesper Østergaard,  
speciallæge i almen medicin

af hele kroppen for ondartede lidelser på ellers raske  
personer.” 

Han fortæller, at man som almen mediciner arbejder  
meget med forebyggelse og har fokus på tidlig opsporing af 
sygdom. Noget af det, man specielt gerne vil opdage tidligt, 
er kræftsygdomme. 

”Men det er svært, da symptomerne tidligt i sygdoms-
forløbet som regel er få eller ingen. Formålet er at se de  
farlige forandringer i kroppen, før man mærker dem, eller 
på et tidspunkt hvor symptomerne er beskedne. Jo tidligere 
man opdager en ondartet sygdom, jo mere sandsynligt er 
det, at man kan behandle den.” 

Tidlig opsporing kan redde liv
Efter godt et år har flere end 1000 personer allerede ladet 
sig scanne på klinikken i Aarhus i håbet om at opspore ond-
artet sygdom så tidligt som muligt. Og selvom resultatet for 
langt de fleste viser, at de er sunde og raske, så er Jesper 
Østergaard og hans kolleger i årets løb stødt på kunder, 
hvor han ikke er i tvivl om, at den tidlige opsporing har  
været med til at redde liv.

”Vi vidste godt, at der ville være noget at finde i nogle  
af de personer, vi har igennem scanneren, men det er hel-
digvis et fåtal. Det er jo ingen, der ønsker at få en besked 
om, at man potentielt kan være alvorligt syg, og hver gang 
vi sender et menneske igennem scanneren, håber vi, at  

billederne viser, at de er sunde og raske. Men når det er 
sagt, er hverken jeg eller mine kolleger i tvivl om, at vi har 
været med til at gøre en god gerning, når vi har opdaget en 
alvorlig sygdom længe inden, patienten vidste, han eller 
hun fejlede noget. Det er derfor, vi gør det, vi gør, og det er 
netop på grund af de ganske få tilfælde, at en klinik som  
vores giver mening.” 

MR-SCANNINGER
Med magnetisk resonans (MR) tager man detalje-
rede billeder af kroppens indre med hjælp fra en 
kraftig magnet, radiobølger og avanceret software. 
Det er i øjeblikket den mest avancerede billeddiag-
nostik, der findes. Modsat CT-scanninger, som  
består af røntgenstråler, er MR-scanninger uden  
risiko for den undersøgte. Der er ingen bivirk-
ninger, hvilket gør undersøgelsen særligt relevant 
for mennesker med få eller ingen symp tomer.  
Med det nyeste udstyr er det muligt at tage over 
2000 billeder i meget høj kvalitet på blot en time. 

HelkropsMR har tilrettelagt en undersøgelse, 
hvor det er muligt at scanne både hovedet, halsen, 
brystkassen, maven, bækkenet og rygsøjlen på  
omkring 75 minutter.
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Vi er en speciallægeklinik, som har specialiseret sig i at lave  
MR-helkropsundersøgelser. Vores mål har været at skabe den bedst  

opnåelige undersøgelse på markedet til screening af raske mennesker  
for ondartede sygdomme. 

– uddrag fra HelkropsMR’s hjemmeside 
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1  Hvorfor har Formuepleje et Premium-koncept?
”Uanset hvor stor en opsparing man har, er man meget velkommen i Formue-
pleje, og noget af det, der ligger os mest på sinde er at give alle en god kunde - 
oplevelse. Men det er sådan, at jo større en opsparing bliver, jo mere stiger kom-
pleksiteten, og det stiller større krav til håndteringen af den samlede formue.  
Det skaber alt andet lige et større behov for sparring og rådgivning. 

Det kan for eksempel være, at der er særlige forhold, vi skal tage højde for, når 
en kunde skal begynde at bruge af sin opsparing i den rigtige rækkefølge, eller at 
der er andet omkring den pågældendes økonomi, som gør, at det er hensigtsmæs-
sigt også at inddrage en revisor i dialogen. Det er der, hvor det begynder at give 
mening at skabe en tættere relation mellem Formuepleje og kunden, for jo bedre 
vi kender den enkelte, jo bedre kan vi sikre, at kunden får taget hånd om hele sin 
komplekse formue.”

2   Hvorfor har I ændret grænserne, så man nu også kan blive 
Premium-kunde på husstandsniveau?
”Vi har i en årrække udnævnt Premium-kunder og Premium Elite-kunder ud fra 
investering i Formueplejes løsninger målt på cpr-nummer. Med virkning fra 1.  
januar 2021 skifter vi fokus til husstand. Det betyder, at husstandens medlemmer 
udnævnes til Premium-kunder, hvis der er registreret minimum 3 millioner kro-
ner i investeret kapital i en eller flere af Formueplejes 22 børsnoterede løsninger 
og/eller ejendomsfonde.

Det gør vi, fordi vi lytter til vores kunder. Selvom vi alle er selvstændige indi-
vider med hver vores NemKonto, har vi oplevet, at rigtig mange par opfatter sig 
som én enhed. Derfor laver vi konceptet om. Jeg får mange meldinger fra kunder, 
der fortæller mig, at de føler sig set, hørt og krammet – altså når der ikke er  
corona. Det er den bedste returmelding, jeg overhovedet kan få, for vores første-
prioritet er altid at give vores kunder den bedst mulige kundeoplevelse.”

3  Hvilke fordele har man som Premium-kunde i Formuepleje?
”Som Premium-kunde får man blandt andet tilbud om en personlig formueråd-
giver, årligt statusmøde, gratis Eurocard og Priority Pass, adgang til faglige  
netværksarrangementer og muligheder for at sende børn og børnebørn i praktik. 
Især det sociale aspekt i form af arrangementerne prioriterer vi for at skabe en 
platform, hvor man kan mødes med andre, der rent økonomisk står i samme  
situation som en selv. Vi sørger selvfølgelig for, at det altid er hyggeligt, men vi 
oplever også, at det har stor værdi for vores kunder at møde andre, som de kan 
dele deres økonomiske overvejelser med.

Også vores tilbud om praktik, hvor vi fire gange om året får besøg af 20-25 
unge (18-25 år), er en stor glæde. Både for os og dem. Vi bliver udfordret af friske 
øjne og gode spørgsmål, og de får en form for økonomisk opdragelse og i mange 
tilfælde inspiration til uddannelse og fremtidige karrieremuligheder.

Som langsigtet kapitalforvalter lever vi af gode, langsigtede kunderelationer. 
Derfor vil vi også gerne sørge for, at kunder og deres familier har det godt, og 
derfor skal man hos os gerne opleve, at man er meget mere end bare et nummer i 
rækken. Vores kunder betyder noget for os, og det håber vi, de kan mærke. 

Har man ris, ros, gode ideer eller andre input til, hvordan vi kan gøre kunde-
oplevelsen i Formuepleje endnu bedre, står min dør altid åben.” 

Tre skarpe om Formuepleje 
Premium til kundedirektør 
Helle Snedker

Priority Pass

Børnebørn i praktik

Netværksarrangementer
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I 1989 udgav rockbandet Aerosmith singlen Love in 
an Elevator, og selv om det nok er at stramme den at 
begynde at tale om kærlighed til elevatorbranchen, 
er der stor tilfredshed med, at Otis, verdens største  
elevatorvirksomhed, for nylig er kommet med i For-
mueplejes globale aktieportefølje, så elevatorbran-
chen igen er repræsenteret efter en kort pause.

”Vi har investeret i elevatorbranchen i mange år. 
Tidligere havde vi finske Kone i porteføljen mellem 
2014 og 2019, hvor vi til sidst mente, at den blev for 
dyr. Nu er vi tilbage i det univers med Otis, og det er 

vi ret begejstrede for,” fortæller Thomas Skovbjerg, 
senior research analyst hos AllianceBernstein, der 
står for udvælgelsen af aktier i Formueplejes globale 
aktieportefølje.

Elevatorbranchen er kendetegnet ved, at det er 
en velkonsolideret industri med mange gamle  
aktører, og at nok er salget af nye elevator vigtigt for 
at få en fod indenfor, men det er de efterfølgende 
serviceringsaftaler, der virkelig skæpper i kassen. Og 
Otis er førende i verden, hvad angår service aftaler, 
og derfor er det også det mest interessante selskab i 

Amerikanske Otis er verdens største elevatorproducent og for nylig kommet 
med i Formueplejes globale aktieportefølje. Her kommer den efter alt at  
dømme til at være med længe, da det er en relativt sikker og defensiv aktie 
med pænt potentiale. Tidligere på året blev Otis-aktien udskilt fra et  
konglomerat, der også stod bag våbenproduktion, hvorfor det ikke tidligere 
har været muligt at investere i Otis.

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

DET GÅR MERE OP END  
NED I ELEVATORBRANCHEN 

AKTIEPORTRÆT

THOMAS SKOVBJERGg
Senior research analyst, 

AllianceBernstein
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sektoren. Selskabet er stort i Nordamerika og Europa,  
men mindre stort i Asien. Det arbejder det på at ændre.

”Alle i verden har været i et Otis-produkt, hvis de har  
været i en bygning af en vis størrelse, men selve elevator-
delen – altså salget af elevatorer – er ikke nødvendigvis en 
profitabel forretning. Her ligger indtjeningen før skat  
måske kun på 7-8 procent, men når de sælger en elevator, 
sælger de samtidig en serviceaftale med, og den er guld 
værd. 90 procent af alle nysalg følges således op af en ser-
viceaftale, og her tjener de gode penge, og indtjeningen lig-
ger på omkring 20 procent,” forklarer Thomas Skovbjerg 
og fremhæver, at sådan en serviceaftale har lang levetid: I 
første omgang løber de to-fire år, men i næsten alle tilfælde 
forlænges de, og det er alt det, der følger efter, som for  
alvor skaber indtjening.

”Serviceløsningerne er en central del af nysalget, og  
kan man levere en god serviceløsning, betyder det, at man 
måske kan gå lidt på kompromis med selve salgsprisen,”  
tilføjer Thomas Skovbjerg. 

Investering i Otis var lukket land
Lidt i stil med konglomeratet A.P. Møller-Mærsk her-
hjemme, der blev splittet op for få år siden, har Otis en  
konglomeratfortid, der i praksis har haft den betydning,  
at Otis-aktien ikke kunne være en del af Formueplejes 
globale aktieportefølje. Det var lukket land på grund af 
begrænsninger i, hvad der må investeres i:

”Vi har ikke tidligere kunnet investere i Otis, men kunne 
kun kigge ind udefra, fordi selskabet var en del af konglo-
meratet United Technologies, som også havde en stor  

våben- og flyvirksomhed. Men tilbage i marts blev selskabet 
splittet i tre, da Otis og Carrier, der laver aircondition til 
køle skabe og bygninger, blev skilt ud hver for sig, mens den 
tilbage værende fly- og våbenproducerende del af United 
Technologies fusionerede med Raytheon og nu hedder 
Raytheon Technologies,” oplyser Thomas Skovbjerg og 
fortsætter: 

”Opsplitningen åbnede muligheden for, at vi kunne inve-
stere i Otis og Carrier, der begge er globale markedsledere 
inden for deres respektive felter. Carrier har dog for meget 
gæld til, at vi vil investere der, selv om kursudviklingen har 
været fin siden splittet.”

Sådan gik det til, at Otis blev en del af porteføljen i  
begyndelsen af april, hvor alle fortsat slikkede sårene efter 
den blodige marts forårsaget af COVID-19.

”Første handelsdag efter udskilningen var 3. april, og 
den mulighed var lidt for god, så vi holdt døren åben og  
investerede fra dag 1, og det er gået rigtig godt. Aktien er 
oppe cirka 40 procent målt i dollars siden da,” konstaterer 
Thomas Skovbjerg.

En aktie med langvarigt potentiale
Efter hans mening er Otis formentlig kommet for at blive. 
Det er en aktie med defensive karaktertræk og leverings-
dygtig i gode afkast og pæn dividende.

”Jeg kan sagtens se, at aktien ligger i porteføljen om fem 
år også. Med sikkerhed de næste to-tre år i hvert fald. Det 
er en velkonsolideret industri med god stabil indtjening,  
og så er Otis i fuld gang med at tage omkostninger ud. 
Virksomheden kom ud af United Technologies med lidt  
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AKTIEPORTRÆT

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

for høje driftsomkostninger og for høj en skattesats på 33 procent. Det 
er højt, når selskabsskatten i USA er sat ned til 21 procent, så vi vurde-
rer, at Otis skal ned på en skattesats på 25-28 procent. Det har stor  
betydning for bundlinjen,” fremhæver Thomas Skovbjerg og nævner, 
at Otis næste år planlægger at købe egne aktier tilbage og i forvejen  
betaler et højt udbytte. 

Begrænset påvirkning fra COVID-19
Da COVID-19-pandemien blev en realitet i marts, var Otis om ikke  
immun, så relativt upåvirket, idet servicering af elevatorer bliver regnet 
som en afgørende del af infrastrukturen, der skal vedligeholdes uanset 
hvad. På den led gjorde det mindre, at salget af nye elevatorer for en 
stund blev ramt.

”Da COVID-19 brød ud, blev meget nybyggeri forsinket, og det gik 
ud over salget af elevatorer, men service på elevatorer blev opfattet som 
essentiel service på linje med sådan noget som apoteker, og på den 
måde kunne Otis fortsætte med at øge indtjeningen på servicekontoen. 
I forhold til andre industriselskaber er de og resten af sektoren altså i 
stand til at vokse selv efter et år som 2020. Det gør jo også selskabet 
meget interessant,” siger Thomas Skovbjerg og forklarer, at alle eleva-
torproducenter lever højt på at lave så gode produkter som muligt, så 
de ikke skal ud at servicere i utide ud over de lovpligtige eftersyn. 

Kina er lidt speciel på den konto, fordi de efter nogle forfærdelige 
elevatorulykker nu har krav om to månedlige serviceeftersyn, og det 
gør serviceforretningen mere arbejdskraftintensiv og mindre profi-
tabel. Derudover er kravene til serviceeftersyn meget forskellige.  
I Danmark er det måske en gang hver anden måned, men her er der  
så tradition for andre og højere krav til byggestandarderne.

Som en afsluttende bemærkning er det værd at nævne, hvordan ele-
vatorbranchen reelt er uden risiko for at blive offer for disruption. Nye  
aktører inden for elevatorbranchen hører i den grad til sjældenhederne, 
og at vi taler om en velkonsolideret industri er let at dokumentere:

Top 4-selskaberne sidder således på knapt 70 procent af verdens-
markedet, mens top 6 udgør 80 procent.

”Man kan ikke udkonkurrere de eksisterende spillere. Alle sel skab-
erne i branchen er mere end 100 år gamle og har solgt elevatorer siden 
før 2. verdenskrig. Der bliver stillet store krav både til produkter og  
erfaring, så det er i praksis umuligt,” slutter Thomas Skovbjerg. 

FAKTA OM OTIS I FORMUEPLEJES  
AKTIEPORTEFØLJE
•  Otis udgør knap 3 procent i Formueplejes globale  

aktieportefølje og er en af vores største positioner.
•  Formuepleje har en samlet aktiebeholdning på 30  

milliarder kroner, og udvælgelsen af aktier sker i et 
samarbejde med AllianceBernstein.

• Otis har en markedsværdi på 27,6 milliarder dollars.

FAKTA OM OTIS
•  Otis blev grundlagt i 1854, opkøbt af United Techno-

logies i 1976 og atter udskilt fra United Technologies i 
april 2020.

•  Anslået 2 milliarder mennesker benytter hver dag en 
Otis-elevator, og Otis servicerer mere end 2 millioner 
elevatorer på verdensplan.

•  Otis’ omsætning i 2019 lød på 13,1 milliarder dollars, 
og det gør virksomheden til global markedsleder. 
Driftsresultatet lød på 2,1 milliarder dollars – heraf 
stammer 1,6 milliarder fra servicegrenen.

•  Antallet af ansatte i Otis er 69.000 – af dem arbejder 
40.000 i marken og sørger for at opfylde de serviceaf-
taler, der er en meget vigtig gren af elevatorbranchen.

FAKTA OM ELEVATORBRANCHEN
•  Top 6 i elevatorbranchen udgøres af Otis (USA),  

Schindler (Schweiz), Kone (Finland), ThyssenKrupp 
(Tyskland), Hitachi (Japan) og Mitsubishi (Japan) i 
den rækkefølge. De seks udgør tilsammen 80 procent 
af verdensmarkedet.

•  Otis er størst i Nord- og Sydamerika, Schindler er 
størst i Europa og Mellemøsten, mens Kone har  
førertrøjen i Kina.

•  Sammen med Schindler er Otis også store inden for 
rulletrapper.

”Indtjeningen på salg af elevatorer er måske  
kun på 7-8 procent før skat, men når Otis sælger 
en elevator, sælger de samtidig en serviceaftale 

med, og den er guld værd. 
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4. kvartal bød på store nyheder: Først var der vagtskifte på præsidentposten i USA,  
da amerikanerne valgte Demokraternes Joe Biden som den kommende præsident, og kort tid  

efter var flere medicinalselskaber på banen med positive nyheder om COVID-19-vaccine.  
Det gav en historisk god november på aktiemarkederne.  

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

Vaccine hjalp aktiecomeback  
på vej i 4. kvartal

MARKEDET SIDEN SIDST

•  Årets 4. og sidste kvartal i 2020 blev et af 
de begivenhedsrige af slagsen og særligt 
udtalt i november, efter at oktober bød på 
beskeden tilbagegang. Det var stilhed før 
stormen: 3. november var der præsident-
valg i USA, og kort efter det ramte de  
første positive vaccinenyheder markedet.

•  Præsidentvalget fik det udfald, at Demokra-
ternes Joe Biden overtager fra Republika-
nernes Donald Trump. Demokraterne 
satte sig også på Repræsentanternes Hus, 
mens en endelig afgørelse i Senatet først 
sker den 5. januar, hvor Georgia går til  
omvalg, hvor Demokraterne ved sejr i 
begge de to omvalg kan fravriste Republi-
kanerne flertallet i Senatet. Resultatet den 
3. november endte med 50-48 til Republika-
nerne, men ved lighed er det vicepræsiden-
ten, der er udslagsgivende, og hun hedder 
Kamala Harris og er demokrat.

•  De mest markedspåvirkende nyheder i  
4. kvartal var der dog uden tvivl de gode 
nyheder på vaccinefronten. Først var det 
Pfizer og Biontech, der i november kunne 
fortælle, at en effektiv vaccine var under-
vejs, og derefter fulgte Moderna trop, og 
det vendte op og ned på stemningen i de  
finansielle markeder.

•  Mest bemærkelsesværdigt var den sektor-
rotation, der fandt sted efter vaccinenyhe-
der: De højt prissatte teknologi- og vækst-
aktier, der gennem hele det coronapræ-
gede 2020 havde klaret sig forrygende, 
faldt tilbage, mens de mere valueoriente-
rede aktier gjorde comeback. 

•  Udviklingen var gode nyheder for Formue-
plejes investeringsløsninger, der indhen-
tede en god del af det efterslæb, der havde 
været gældende siden coronaens indtog. 
De fleste af Formue plejes investeringsløs-
ninger bevægede sig samtidig fra negativt 
til positivt afkast målt fra årets start.

•  I Optimum, der er Formueplejes investe-
ringsløsning til lav risiko, var afkastet pr.  
7. december 0,62 procent (lavrisikoindeks 
3,29 procent). I Safe, der er Formueplejes 
middel risiko-løsning, var afkastet 0,78 pro-
cent (middelrisikoindeks 3,85 procent), og 
i Penta, der er Formueplejes bedste løs-
ning på en investering med høj risiko var 
afkas tet 1,65 procent, hvor verdensaktiein-
dekset MSCI i samme tidsrum gav 4,23 
procent. Altså fortsat ikke på niveau, men 
med et kraftigt mindsket gab. 

•  Formueplejes globale aktieporteføljer har 
givet et afkast på henholdsvis 0,15 procent  
i LimiTTellus og -1,18 procent i Globale  
Aktier (verdensaktieindekset 4,23 procent). 

•  I Formueplejes obligationsfond Fokus var 
afkastet 6,93 procent målt fra årets start og 
en væsentlig bidragyder til afkastet i 2020.

•  Formueplejes to bæredygtige investerings-
løsninger – Global Opportunities og  
Environmental Leaders – har begge haft et 
godt 2020 med afkast på henholdsvis 10,47 
procent og 10,96 procent – målt op imod 
MSCI’s 4,23 procent. Det samme gælder 
Formuepleje Forbrugsaktier, der har givet 
et afkast på hele 28,93 procent.

•  Inden for virksomhedsobligationer har 
både Global High Yield og EM Virksom-
hedsobligationer leveret positive afkast  
på 3,90 procent og 3,13 procent.

•  Formuepleje forventer, at der i 2021 er et 
godt investeringsår i vente. Rammerne for 
ikke mindst aktier er gode, fordi forvent-
ningen er, at vaccinerne får bugt med  
COVID-19. Dertil har vi en lempelig penge-
politik, som forventes at fortsætte i en  
årrække. Det er gode betingelser for  
aktier. 

Alle afkast er opdateret den 14. december
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DE 10 STØRSTE 
AKTIEPOSTER

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

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.

Samsung Electronics blev 
grundlagt i 1969 i Suwon, 
Sydkorea og er, målt på  

omsætning, et af verdens største selskaber inden for elek-
tronik og IT med 287.000 ansatte i 74 lande. Virksomheden 
er en del af det sydkoreanske Samsung konglomerat.  
Blandt Samsungs produkter er fladskærms-tv, mobiltele-
foner, hårde hvidevarer og meget mere. Virksomheden  
omsatte i 2019 for 197,7 milliarder dollar.

Det mere end 100 år gamle Naspers 
har hovedsæde i Sydafrika. Derfra 
driver de et selskab med brede  
aktiviteter inden for internetkommu-

nikation, underholdning og gaming. Selskabet ejer en stor 
andel af det kinesiske konglomerat Tencent. Omsætningen i 
2019 var på 22 milliarder dollar. Naspers beskæftiger mere 
end 20.000 mennesker på verdensplan.

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.

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. Af andre 
selskaber kan nævnes Youtube og Waymo, der laver selv-
kørende biler. Alphabet har hovedkontor i Californien og 
havde i 2019 en omsætning på 161,8 milliarder dollar.

SAP SE er det største europæiske soft-
warefirma og det tredjestørste i verden  
efter Microsoft og Oracle baseret på  

omsætning. Firmaet har hovedsæde i Walldorf, Tyskland. 
SAP blev grundlagt i 1972 under navnet ’Systemanalyse  
und Programmentwicklung’ (SAP) af fem tidligere IBM-
med arbejdere. Akronymet fik senere en anden betydning,  
da navnet på virksomheden blev ændret til ’Systeme, 
Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung’. 
Virksomheden har siden 2005 haft det officielle navn SAP 
AG, men skiftede til SAP SE i 2014. Produktområdet omfat-
ter en bred vifte af planlægnings- og økonomiprogrammer. 
SAP omsatte for mere end 27 milliarder EUR i 2019 med 
over 100.000 ansatte.

AKTIEPOSTER
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DE 10 STØRSTE 
AKTIEPOSTER

Microsoft er et IT-firma med hoved-
sæde 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.

 
Wells Fargo & Company er en amerikansk 
finans- og bankvirksomhed. Den blev stiftet  
i 1852 og har hovedsæde i San Francisco i 
Californien. Wells Fargo & Co. er en multi-

national koncern, som dækker det meste af USA, men også 
er til stede i 35 lande i verden med over 70 millioner kunder. 
Wells Fargo & Co tilbyder mange af de traditionelle bank-
ydelser, som eksempelvis privatkundebank, erhvervsbank 
og investeringsbank. I 2019 havde Wells Fargo & Co. 
258.700 ansatte og omsatte for næsten 85 milliarder dollar.

Anthem Inc. er et amerikansk  
sundhedsforsikringsfirma, som 

blev grundlagt tilbage i 1940’erne i Indianapolis, Indiana, 
USA. Efter sammenlægningen med WellPoint Health Net-
works i 2004 blev Anthem Inc. det største for-profit sund-
hedsfirma under Blue Cross & Blue Shield Association,  
en forening af sundhedsforsikringsorganisationer. Anthem 
Inc. omsatte i 2019 for 104 milliarder dollar med over  
70.000 ansatte. 

Facebook er et onlinebaseret socialt 
netværk. Virksomheden med  
hovedsæde i Californien driver  

meget mere end blot det sociale netværk Facebook. Også 
Messenger, Instagram og WhatsApp er nogle af de mange 
selskaber, som Facebook ejer og driver. Med mere end 2,7 
milliarder aktive brugere i 2. kvartal 2020 er Facebook det 
største sociale medie i verden. Omsætningen i 2019 var 71 
milliarder dollar med 45.000 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. 14. december 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.

ØVRIGE FORMUEPLEJEFORENINGER

Indre 
værdi 

(14.12.20)
Udbytte

Emission/
indløsningssats

i %

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

Forbrugsaktier 146,72 18,10 kr. 0,16/0,14 1,70 Globale aktier inden for stabilt og cyklisk forbrug

Globale Aktier 136,17 9,20 kr. 0,19/0,16 1,61 Global aktieportefølje

Globale Aktier – Akkumulerende 110,19 Akkumulerende 0,19/0,16 1,61 Global aktieportefølje

LimiTTellus 194,96 Akkumulerende 0,23/0,16 0,88 Global aktieportefølje med mulighed for risikostyring
10% resultathonorar**

Merkur 116,73 Akkumulerende 0,70/0,70 1,17 Korrelerer svagt med aktier og obligationer

Better World  
Environmental Leaders 126,20 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 121,43 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 107,81 3,40 kr. 0,14/0,14 1,56 Danske aktier

EM Virksomhedsobl. 105,64 1,20 kr. 0,55/0,55 1,17 Virksomhedsobl. udstedt af selskaber inden for Emerging Markets

Global High Yield 98,92 0 kr. 0,45/0,45 1,13 Globale virksomhedsobl. med lavere gns. rating end Investment Grade

Obligationer 103,01 1,50 kr. 0,20/0,20 0,51 Danske obligationer og globale virksomhedsobligationer

Rusland 100,32 17,00 kr. 0,62/0,55 2,55 Aktier inden for SNG-området, dog primært russiske

PensionPlanner Stabil 178,53 Akkumulerende 0,35/0,35 1,63 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

PensionPlanner Moderat 194,89 Akkumulerende 0,40/0,40 1,69 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

PensionPlanner Balance 235,71 Akkumulerende 0,35/0,35 1,56 Balanceret portefølje med ligelig fordeling af obligationer og aktier

PensionPlanner Vækst 277,72 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 41 50 61 69 71 100

Markedsneutrale stategier 0 3 3 2 2 0

Virksomhedsobligationer 24 10 5 0 0 0

Globale aktier, bruttoeksponering 33 35 30 28 26 0

Markedseksponering i %

Obligationer 44 101 181 270 346 497

Markedsneutrale stategier 0 6 8 9 11 0

Virksomhedsobligationer 25 20 14 0 0 0

Globale aktier, nettoeksponering 35 69 89 108 127 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 14. december 2020 132,50 152,81 183,66 223,62 253,54 135,78

High Water Mark 132,68 155,05 185,68 225,69 256,42 134,52
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Lavrisikoporteføljen, Formuepleje Optimum, er sammensat af 25-35% globale aktier og 65-75% obligationer.  
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

ODENSE Onsdag den 6. januar 2021 kl. 17.00

AARHUS Onsdag den 13. januar 2021 kl. 17.00

HELLERUP Onsdag den 13. januar 2021 kl. 17.00

ESBJERG Tirsdag den 19. januar 2021 kl. 17.00

HOLSTEBRO Onsdag den 27. januar 2021 kl. 17.00

AARHUS Tirsdag den 2. februar 2021 kl. 17.00

HELLERUP Tirsdag den 2. februar 2021 kl. 17.00

DET NY TEATER Torsdag den 4. februar 2021 kl. 12.00

ODENSE Mandag den 8. februar 2021 kl. 17.00

AARHUS Tirsdag den 16. februar 2021 kl. 12.00

AARHUS Onsdag den 3. marts 2021 kl. 17.00

HELLERUP Onsdag den 3. marts 2021 kl. 17.00

ODENSE Mandag den 8. marts 2021 kl. 17.00

HOTEL  
VEJLEFJORD Tirsdag den 9. marts kl. 12.00

AARHUS Tirsdag den 16. marts kl. 17.00

HELLERUP Tirsdag den 16. marts kl. 17.00

AALBORG Onsdag den 24. marts 2021 kl. 17.00

AARHUS Mandag den 29. marts 2021 kl. 17.00

HELLERUP Mandag den 29. marts 2021 kl. 17.00

VIRTUELLE INTROMØDER

WEBINAR Torsdag den 21. januar 2021 kl. 17.00

WEBINAR Torsdag den 28. januar 2021 kl. 17.00

WEBINAR Onsdag den 3. februar 2021 kl. 17.00

WEBINAR Torsdag den 11. februar 2021 kl. 17.00

WEBINAR Onsdag den 24. februar 2021 kl. 17.00

WEBINAR Torsdag den 4. marts 2021 kl. 17.00

WEBINAR Torsdag den 11. marts 2021 kl. 17.00

WEBINAR Onsdag den 17. marts 2021 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.


