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LEDER

Investeringens
psykologi
Det er godt et år siden, at verden for alvor stiftede bekendtskab
med COVID-19. På mange måder et historisk år, men også et år,
hvor vi lærte noget, vi vidste i forvejen: Har du været grundig,
da du lavede din investeringsstrategi, må du aldrig lave den om
midt i et stormvejr.

AF SØREN ASTRUP, direktør, Formuepleje // sa@formuepleje.dk

Noget af det sværeste ved at være investor er
at holde fast i din investeringstilgang og
-strategi, når der er kursfald og korrektioner
i de finansielle markeder.
Vi kigger lige bagud. For 12 måneder
siden var virkeligheden den, at globale aktier
var faldet med 33 procent på en måned Gennemsnittet af ”kedelige” danske realkreditobligationer var faldet med 7,5 procent i samme
periode, og virksomhedsobligationer havde
tabt omtrent 25 procent. På én måned!
Vores balancerede konceptløsninger –
som jo netop er balancerede og indeholder
de forskellige aktivklasser, der meget sjældent bevæger sig samme vej – kom dermed
i stormvejr. Der var ingen balance i afkastet.
Obligationerne kunne ikke agere modvægt
til de faldende aktier. Bundlinjen var, at
COVID-19 udløste total panik på alle likvide
finansmarkeder, og alt blev solgt ud. Det
betød også, at eksempelvis Formuepleje Safe
– som tilhører kategorien middel risiko og
kun består af likvide aktiver – kortvarigt
kunne udvise et negativt afkast på cirka 35
procent, da det så allerværst ud.
En test af den psykologiske robusthed
I Formuepleje afholdt vi en del virtuelle inves
tormøder i marts og april 2020. Møderne var
ikke overraskende velbesøgte.
Den menneskelige psyke reagerer forskelligt på forskellige situationer og scenarier. En
del af den iboende psykologi på investeringsfronten handler om, at vi som investorer har
let ved at kalde os langsigtede investorer, når
tingene går støt og roligt fremad, men mange
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bliver pludselig meget nervøse og føler
behov for at ændre investeringsstrategi, når
markederne falder. Frygten for yderligere
tab er helt forståelig, og man skylder naturligvis sig selv at interessere sig for, om bukserne nu holder til strabadserne? Og nu kommer den lille løftede pegefinger:
For har man været grundig i sit forarbejde,
inden der blev investeret, og har man fået
lavet en ordentlig investeringsstrategi og forholdt sig til sin tabsrisiko, så ved vi jo godt, at
den dårligste beslutning, man kan foretage
midt i et stormvejr på finansmarkederne er at
ændre sin investeringsstrategi.
Vores budskab på investormøderne til jer
var, at selvom nedlukningerne som følge af
COVID-19 bestemt ikke var set før, så var uroen på markederne set før – selvom det var
særligt voldsomt. Derfor ændrede vi ikke
vores grundlæggende investeringsstrategier,
og vi forventede, at vores porteføljer ville
være tilbage på niveauet fra før kursfaldene
senest 12 måneder efter, at det så sortest ud.
Forudsigelsen holdt ikke helt. For de balancerede porteføljer gik det endnu hurtigere.
Med andre ord blev vi fra slutningen af
marts sidste år deltagere i nogle af de kraftigste kursstigninger, vi har set på markederne i
mands minde. I skrivende stund er globale
aktier siden dengang steget cirka 35 procent,
virksomhedsobligationer cirka 33 procent
(Formuepleje Global High Yield dog 38 procent) og realkreditobligationer cirka 4 procent
(inklusive renteuro i februar/marts 2021).
Formuepleje Safe er således steget med
over 60 procent på under 12 måneder og

havde i starten af februar indhentet alt det
tabte. Er alt så godt? Er vi tilfredse? Nej – det
kommer vi aldrig til at sige i Formuepleje. Det
skyldes, at der jo altid er risici på markederne.
Lige nu har den rigelige likviditet ovenpå
COVID-19 bragt nogle ubalancer til finansmarkederne, som især påvirker rentemarkederne.
Det ændrer dog ikke ved, at vi er og vil være
grundige, når vi lægger vores investeringsstrategi, så den holder til uro på markederne.
Det skal du læse i FORMUE denne gang
I denne udgave af Magasinet FORMUE, får
du blandt andet et røntgenbillede af
Formueplejes globale aktieportefølje og en
temperaturmåling af, hvordan vi ser på situationen, hvor stigende inflation og renter igen
er et tema. Du kan også glæde dig til artiklen
om Formueplejes kreditteam, der har specialiseret sig i at investere i virksomhedsobligationer og tilhører den europæiske top.
Derudover kan du læse investorportrættet
af Anders Philipsen, der er en mangeårig
Formuepleje-kunde, som har været med
både under op- og nedture og i dag er bosiddende på Bali med sin familie. Måske er den
mest brugbare artikel denne gang dog senior
formuerådgiver Søren Nielsens artikel om,
hvorfor aldersopsparingen, eller børneopsparingen for voksne, faktisk er en god ide.
Men døm selv. Rigtig god læselyst.

Søren Astrup, direktør, Formueplejeforeningerne
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NYHEDER

VERDENS BEDSTE
KONFIRMATIONSGAVE
ER EN INVESTERING
Hvis coronaen ellers tillader det, nærmer konfirmationssæsonen sig
med hastige skridt, og hvorfor ikke bare give den vordende konfirmand verdens bedste konfirmationsgave? En investering eller penge
øremærket investeringer.
Det er en fremtidssikret gave med lang holdbarhed, og den vil
vække glæde mange år frem. Den holder med sikkerhed længere
end en ny smartphone, eller hvad der nu står øverst på dette års
ønskeliste blandt de unge konfirmander.
Investerer konfirmanden eksempelvis 10.000 kroner, når blå
mandag er forbi, kan de 10.000 kroner være over 25.000 kroner
værd, når der er gået 10 år med et gennemsnitligt årligt afkast på
10 procent. Derfor bør en investering være i overvejelserne, når
der skal tænkes konfirmationsgaver.

Husk at tjekke årsopgørelsen

HUSK DIT STATUSMØDE
MED DIN RÅDGIVER
Vi krydser fingre for, at coronaen snart slipper sit tag i os, så
vi atter kan mødes fysisk, men uanset hvad synes vi, at det er
vigtigt, at du husker dit årlige statusmøde med din rådgiver.
Der er næsten altid nye spørgsmål, du bør tage stilling til, når
der er gået et vist tidsrum, og dem hjælper vi dig gerne på vej
med at besvare.
Hvorvidt statusmødet skal afholdes virtuelt eller fysisk, beror
på en vurdering fra gang til gang, men der er ingen tvivl om, at vi
fra rådgiverside i Formuepleje glæder os ualmindeligt meget til,
at vi kan mødes i samme rum frem for blot det virtuelle.
Så opfordringen herfra er klar: Mangler du at få holdt dit
statusmøde, og kunne du godt tænke dig, at det bliver afholdt,
så tag fat i din rådgiver og book et møde.
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Siden 15. marts har det været muligt at tjekke årsopgørelsen fra
2020. De fleste har nok brugt muligheden til at finde ud af, om de
skulle have penge tilbage eller det modsatte, men årsopgørelsen
er en god anledning til at kigge alle sine skatteforhold igennem.
”Man kan lige så godt gøre en ekstra indsats for at optimere,
når man alligevel er inde og tjekke skattepapirerne. Der er stor
forskel på de skattemiljøer, du har dine opsparinger i, så det betyder faktisk noget for din privatøkonomi, om pengene er placeret i
pension, frie midler eller på en aktiesparekonto,” oplyser kunde
direktør Helle Snedker.
De fleste danskere får penge tilbage i skat, og de lander på kontoen i april. Har man ikke brug for de penge i den daglige husholdning, kan de med fordel investeres, hvor man øger sine chancer for
at opnå et højere afkast, end hvis man ”sparer” dem op hos Skat.
Er du i tvivl om noget i forbindelse med årsopgørelsen, skal du
ikke tøve med at tage kontakt til din rådgiver eller Formueplejes
sekretariat. På formuepleje.dk har vi endvidere opdateret de gældende skattekurser, så du hurtigt kan få et overblik og hjælp til
selvangivelsen.

FORMUEPLEJEDAG TIL JUNI
Formueplejedagene bliver efter planen
afholdt i juni frem for april, som normalt
er kutymen. Det har vi valgt for at øge
chancerne for, at vi atter kan mødes i fysiske rammer frem for virtuelle, som har
været tilfældet de seneste par gange.
Det virtuelle alternativ har fungeret som
en fin erstatning for de fysiske arrangementer, mens det ikke har været muligt
at mødes i flok på grund af forsamlings

forbuddet, men vi er nu engang af den
holdning, at Formueplejedagene i deres
natur er fysiske, og derfor har vi valgt at
skubbe det et par måneder i håb om, at det
til den tid vil være muligt at mødes igen.
Vi krydser i hvert fald fingre (og arme
og ben) for, at det vil være tilfældet, fordi
mødet med vores kunder er blandt årets
højdepunkter.

Mest læste på
formuepleje.dk
01/01 – 15/03 2021
1) Kapitalindkomst – den
svære skat
I denne artikel fra maj 2020 gennemgår senior formuerådgiver Joan Thind
Nielsen og kundedirektør Helle Snedker udvalgte spørgsmål om kapitalindkomst fra investorer. Særligt tab på
investeringer i frie midler, der beskattes som kapitalindkomst, er i fokus,
da et godt 2019 blev afløst af coronakrise og høj volatilitet på de finansielle
markeder med kurstab til følge især i
februar og marts.

Henrik Franck, Investeringsdirektør,
partner, formand for investeringskomitéen

Nye rådgivere til Formuepleje
Formueplejes rådgiverteam vokser fortsat.
1. april begyndte henholdsvis Jakob Lauridsen
og Torben Egtved som nye formuerådgivere.
Torben Egtveds primære fokusområde
bliver kunder i Aalborg-området, mens Jakob
Lauridsen får til opgave at arbejde ud fra
Esbjerg. Det er to målrettede ansættelser, der
også har et geografisk sigte, hvor de to formuerådgiveres primære opgave består i at arbejde
med kunder i henholdsvis Nord- og Vestjylland
ud fra deres respektive bopæle i henholdsvis
Støvring og Esbjerg. Herfra skal de servicere
kunder i Aalborg og Esbjerg – og opland.
”Den lokale forankring er ekstremt vigtig
for os. Vi vidste det godt i forvejen, men under
corona har vi erfaret endnu tydeligere, hvor
vigtigt det er for os, at vi kan møde vores
kunder, når og hvor de ønsker det. Det er
hjerteblod for os og sikrer, at vi kan yde den

optimale rådgivning til vores kunder om alle
relevante formueforhold. Derfor er vi gået
målrettet efter kandidater med den profil i
Esbjerg og Aalborg, så de er forankret i det
lokalmiljø, som vi finder så nødvendigt. Vores
ambition er, at vi får endnu bedre fat i kunder
i henholdsvis Nord- og Vestjylland ved at være
så tæt på kunderne som muligt,” forklarer
Helle Snedker.
Jakob Lauridsen kommer fra en stilling
som investeringsrådgiver i Sydbank, mens
Torben Egtved tidligere har været næsten 14
år i Nordea som senior investeringsrådgiver
og har senest været ansat i Danske Andels
kassers Bank.
”Begge rådgivere har god erfaring i bagagen. Vi lægger stor vægt på, at vores kunder
møder rådgivere, der både har kompetencer
og erfaring i orden,” slutter Helle Snedker.

2) Lagerbeskatningen – derfor er
den ikke så ringe endda
Den ældre artikel om lagerbeskatningen fra 2013 har fortsat stor bevåg
enhed. Lagerbeskatningen er nemlig
ikke så dum, som mange formoder.
På trods af at Formueplejeselskaberne, som artiklen tager udgangspunkt i, i dag er blevet foreninger,
gælder fordelene ved lagerbeskatningen stadig.
3) Det er ikke altid let at være
investor
I denne artikel fra oktober tager kundedirektør Helle Snedker fat på, hvorfor
det kan være svært som investor at operere i det komplicerede skatte- og pensionssystem, vi har i Danmark. Fokus i
artiklen er særligt på aktiesparekontoen, og hvordan hyppige ændringer
gør det svært at gennemskue, hvad der
er den optimale måde at spare op på.
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Et røntgenbillede af
Formueplejes globale
aktieportefølje
Aktieinvesteringer udgør en vigtig del af rygraden i Formueplejes
investeringseksponering og har som hovedformål at levere et
konkurrencedygtigt langsigtet afkast til investorerne. Udvælgelsen
af aktierne foregår efter en nøje defineret proces, hvor specifikke
krav skal opfyldes for, at de børsnoterede selskaber kan blive en
del af Formueplejes globale aktieportefølje. Det er forudsætningen
for gode langsigtede afkast.
AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, pressechef, Formuepleje // jbk@formuepleje.dk

Afkastene i Formueplejes investeringsløsninger lagde solidt fra start fra begyndelsen af
2021, og en stor del af forklaringen skal findes i Formueplejes globale aktieporteføljer, der
har ligget godt positioneret i forhold til den udvikling, der har fundet sted på aktiemarkedet
siden november 2020, hvor den nuværende sektorrotation tog fart.
Formueplejes globale aktieportefølje består af en række nøje udvalgte virksomheder,
som alle har det fælles karaktertræk, at de i udvælgelsesprocessen er blevet vurderet til
at have en attraktiv aktiekurs i forhold til blandt andet kvaliteten og værdiansættelsen af
virksomheden. Det er overordnet et af de vigtigste parametre, når Formueplejes aktieteam
ender med at investere i et selskab efter en rigid proces, hvor en række krav skal opfyldes.
Formueplejes største aktieporteføljer findes i investeringsforeningerne LimiTTellus,
Globale Aktier og Globale Aktier - Akkumulerende, hvor aktieudvælgelsen foregår i et
samarbejde med AllianceBernstein.
I LimiTTellus, som er Formueplejes største aktiebaserede investeringsforening, og som
udgør aktiedelen i Formueplejes balancerede løsninger (Optimum, Pareto, Safe, Epikur og
Penta), ligger der typisk omkring 50-70 børsnoterede selskaber. Ved udgangen af februar
var antallet eksempelvis 59 selskaber fordelt over hele kloden.
Med så mange forskellige aktier opnår man en god risikospredning, og det er en vigtig
grund til at vælge investeringsforeninger, hvor man med en enkelt investering får adgang
til en bred aktieportefølje med en vifte af nøje udvalgte selskaber.
”Vi investerer i kvalitetsaktier. Det betyder, at det, vi udvælger efter, er kvalitet til en
attraktiv pris. Det dækker naturligvis over, at prisen skal være rigtig i forhold til indtjeningen, men også over, at et selskab faktisk har bevist, at det kan levere en indtjening, hvis vi
skal vælge at investere i det. Derudover indbefatter kvalitet også klima, CO2-aftryk og mere
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>>

”

Formueplejes globale
aktieportefølje består af
en række nøje udvalgte
virksomheder, som alle har
det fælles karaktertræk, at de
i udvælgelsesprocessen er
blevet vurderet til at have en
attraktiv aktiekurs i forhold til
indtjeningen i virksomheden.
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generelt ESG-forhold som en del af evalueringen. Det er en
udvikling, vi for alvor oplever tage til i disse år,” forklarer
Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.
”Vores fokus ligger i den langsigtede værdiskabelse, og
vi leder efter aktier, der giver mening i en langsigtet portefølje. Nogle er nervøse for, at aktierne handler i rekord
niveauer efter så voldsom en oplevelse, som corona har
været med de konsekvenser, vi har set. Det behøver man
dog ikke være, fordi vi har det langsigtede fokus, der gør,
at vi ikke vil investere i de mest hypede selskaber, hvor
aktiekursen langt overstiger det, som indtjeningen beret
tiger,” nævner Søren Astrup og forklarer, at de fravalg godt
kan koste på kort sigt, som det skete i 2020, hvor de store
amerikanske teknologiaktier og Tesla steg med raketfart:
”Vi har nogle af teknologiaktierne, hvor vi mener, at
kurs og indtjeningen står mål med hinanden, men andre
fravælger vi, fordi vi ikke kan regne investeringscasen
hjem. Det gav os lidt baghjul sidste år, men i år har billedet
været vendt rundt, fordi farten på blandt andet Teslas kursridt er aftaget en del. Selv om 2020 var et meget specielt år
med de store kursfald i foråret og den hurtige genopretning efterfølgende, så er det ikke et år, som får os til at
afvige fra den aktiestrategi, der er lagt. Vi tror på vores
strategi, som over årene har bevist sit værd, og man skal
passe på med at ændre for meget på baggrund af et enkelt
år – og slet ikke et specielt år som 2020.”

Microsoft er en r ygrad i aktieporteføljen
Af de 59 børsnoterede selskaber, der udgjorde Formuepleje
LimiTTellus ved årsskiftet, er Microsoft den største position. Det amerikanske IT-selskab udgør over 4 procent
af LimiTTellus og har været en væsentlig bidragyder til
LimiTTellus’ afkast over årene og er i det hele taget en
populær aktie, fordi virksomheden fra Redmond, Washing
ton leverer år efter år derigennem ofte overgår markedets
forventninger. Navnlig står værdiansættelsen mål med
realiteterne.
Alphabet, Samsung, Facebook, Visa, Alibaba, Jyske
Bank, Coca-Cola og Adidas er andre kendte navne på listen
over de selskaber, som LimiTTellus er investeret i. Men
hvad skal der egentlig til, før vi køber ind i en aktie – og
modsat: Hvad skal der til, for at vi sælger ud?

DISCIPLINERET INVESTERINGSPROCES
IDÉGENERERING

FUNDAMENTAL DUE DILIGENCE

Kvalitativ langsigtet
analyse

4.000 aktier
i univers
+Kvantitative indikatorer
		
+Værdimuligheder		
		 +Værdiskabelse
		
+Stærke balancer
		
+Lav risiko
+Kvalitative indikatorer
		
+Konstant vækst
		
+W ide Moats
(markedsledere)
		
+Stærk governance

>>

+Industrivækst og profit
		+Demografi
		+Teknologi
		+Regulering
+Selskabsmoat og strategi
		+Brancheanalyse
		+Selskabsanalyse
		 +Ledelseskultur

BESLUTNINGSTAGNING

50-70
aktier

Cash Flow
modellering
+Konsistente modeller
		 +Cash flow fokuseret
		+Langsigtet
		+Risikoframework
+Krav: >20% upside
+Analyse af downside risiko

>>

+Gennemgå bedste idéer
+Enstemmig beslutning
+Vægte:
		 +Idéens styrke
		+Risiko/Afkast
		 +Cykliske/Sekulære
		
risici
+Investeringsstørrelse
minimerer uhensigtsmæssig risikoeksponering
+Kontakt med ledelse

ESG er inkluderet i kvant-screens, fundamental analyse og Formueplejes finansielle modeller
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”Det beror altid på en konkret vurdering. Microsoft har vi
som nævnt haft i mange år, og den vurderes løbende som
en del af porteføljen, men et selskab som Facebook havde
vi ikke, før coronakrisen brød ud i marts sidste år. På det
tidspunkt faldt kursen til et niveau, som efter vores vurdering var attraktivt i forhold til Facebooks stærke markedsposition, og derigennem blev den en del af porteføljen,”
forklarer Otto Friedrichsen, aktiechef og partner i Formuepleje, og uddyber:
”Hvornår vi sælger ud, sker egentlig ud fra de samme
principielle overvejelser. Når vores kursmål indfris, sælges
aktien.”
Udvalgte aktier skal skille sig ud
Typen af aktier, som AllianceBernstein og Formueplejes
aktiechef især kigger efter, skal have nogle særlige karakteristika for at komme i betragtning til en endelig investering.
Til at begynde med indgår der mere end 4000 aktier, der
kan komme i betragtning i en kvantitativ analyse, og de
gennemgås derefter kvalitativt, inden den endelige beslutning udmønter sig i, at der investeres i 50-70 selskaber. Det
er en relativt rigid proces.
”Det skal være selskaber, der befinder sig i strukturelt
attraktive og voksende industrier. Gerne virksomheder, der

har opnået konkurrencefordele ved at sætte sig på et marked, hvor det er svært for nye aktører at trænge sig ind, de
såkaldte wide moats (selskaber med stærke markedsposi
tioner, hvor det er svært for nye aktører at trænge ind).
Ud over det kigger vi også på, om selskaberne er dygtige
til at administrere deres kapital og har stærke balancer.
Er kriterierne opfyldt, og det estimerede kursmål er mindst
20 procent højere end aktiekursen, kommer selskabet i
betragtning,” forklarer Otto Friedrichsen, der mener, at
aktiemarkedet befinder sig i en særlig fase, hvor de store
teknologigiganter har sat dagsordenen og nærmest har
opdelt aktiemarkedet i to:
”Udviklingen i aktiemarkedet har været særdeles pola
riseret, hvor vi nærmest har set det amerikanske S&P
500-indeks være opdelt i et S&P 5- og et S&P 495-indeks,
hvor de fem dominerende selskaber har sat sig på 20-25
procent af markedsværdien i løbet af 2020. Når vaccinerne
som forventet får bragt mere normale tilstande tilbage i
markedet efter COVID-19, må man påregne, at de resterende selskaber i de brede markedsindeks skal indhente
noget af det tabte i forhold til de fremstormende teknologiselskaber, så markedsudviklingen igen afspejler markedet som en helhed og ikke blot en håndfuld af de største
teknologiselskaber.”

FAKTA OM FORMUEPLEJES AKTIEPORTEFØLJE
Procent
140

Formueplejes aktieinvesteringer fordeler sig på følgende vis:

15,9% future eksponering

Globale aktier: Her er Formueplejes primære aktieeksponering,
der udgør hovedparten af Formueplejes aktieinvesteringer.
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Emerging markets-aktier: Formueplejes sekundære
aktieeksponering, der afspejler den taktiske eksponering.

11,9%

40

Nasdaq 100 Nasdaq 100 er en aktiefuture, der afspejler udviklingen i de 100 største ikke-finansielle virksomheder, der er noteret
på Nasdaq-børsen.

Russell 1000 Value: Russell 1000 Value er en aktiefuture,
der afspejler udviklingen i store og mellemstore amerikanske
selskaber, der udviser value-egenskaber.

20

Russell 2000: Russell 2000 er en aktiefuture, der afspejler udviklingen i 2000 små og mellemstore amerikanske virksomheder.
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Kilde: Formuepleje, 18-03-2021
Note: LimiTTellus kan variere aktieeksponeringen til mellem 80 og 130%.
Den nuværende aktieeksponering er 114,2%.

Stoxx
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600

Euro Stoxx50: Euro Stoxx50 er en aktiefuture, der afspejler
udviklingen i de 50 største og mest likvide europæiske aktier.
StoxxEurope 600: StoxxEurope 600 er en aktiefuture, der afspejler udviklingen i 90 procent af det europæiske marked fordelt på 18
lande. En bred europæisk eksponering inklusiv Storbritannien.
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KUNDEDIREKTØRENS KLUMME

Du skal have høj risiko
i din pensionsopsparing
Medmindre du står lige foran pensionering, bør du som udgangspunkt
vælge at skrue op for risikoen i din pensionsopsparing for at få det fulde
udbytte af renters rente-effekten. For nogle kræver det lidt overvindelse at
vælge høj risiko, og kan man ikke sove om natten, hvis man gør det, må man
justere risikoen ned vel vidende, at det forventeligt går ud over afkastet.

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

Høj risiko klinger altid lidt farligt i nogles ører, og har du
det ikke godt med at vælge høj risiko i dine investeringer,
skal du som udgangspunkt lade være. Men når det kommer til din pensionsordning, vil min anbefaling stort set
altid være, at høj risiko er det rigtige valg – hvis din horisont er til det.
Særligt har mange kvinder historisk haft svært ved at
vælge høj risiko, fordi de hellere vil være på den sikre side.
Nogle gange bliver det bare for sikkert. Især hvis du er
ung og netop gået i gang med din karriere, skal du sørge
for at vælge høj risiko i din pensionsopsparing. Ganske enkelt fordi der er så mange år til, at du skal bruge pengene.
Vælger du ikke høj risiko i den situation, løber du faktisk alt for stor risiko for at gå glip af en masse afkast. Og
venter du for længe, er det for sent at lave om.
En vigtig lærdom, når du investerer, er, at tiden arbejder
for dig og dine penge. Så kommer du tidligt i gang med en
pensionsopsparing, har du overordentlig gode muligheder
for at få de penge til at yngle og blive til et stort beløb, som
du kan nyde gavn af i den tredje alder.
Det er her, du kan få det fulde udbytte af ”sneboldeffekten”, hvor det, der begynder som en almindelig
lille snebold i form af det første månedlige indskud på
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pensionsopsparingen, ender med at blive til en stor solid
snebold, som udgøres af indskudte midler og afkast af
dine investeringer.
Renters rente-effekten er forklaringen, som ikke er til
at komme udenom, hvis du på et tidspunkt i dit liv, vil
stable en større formue på benene. Jo før du kommer i
gang, jo større formue får du skabt. Og gør du ingenting,
arbejder tiden imod dig.
Afkast og risiko hænger sammen
Samtidig er der ingen vej udenom, at afkast og risiko hænger sammen, så hvis du skal opnå det bedst mulige afkast,
er du også nødt til at leve med risiko i din investering. Men
igen skal man huske, at tiden arbejder med dig og er med
til at reducere risikoen. Over tid – særligt over årtier som
en pensionsopsparing dækker over – vil de udsving, der
kommer og går som en naturlig del af de finansielle markeder, blive udvisket og overvundet i det lange løb.
Det magiske ved at komme tidligt i gang er netop renters rente-effekten. Der er kæmpemæssig forskel på at
bruge seks år i dit tidlige liv eller 35 år i dit sene liv.
De to ting kan nærmest opveje hinanden under de rette
omstændigheder.

”

En vigtig lærdom, når du
investerer, er, at tiden arbejder
for dig og dine penge.
Så kommer du tidligt i gang
med en pensionsopsparing,
har du overordentlig gode
muligheder for at få de penge
til at yngle.
HELLE SNEDKER, kundedirektør, partner

Lad mig give dig et eksempel på det: Investerer du i en
alder af 22 år 2000 kroner hvert år i seks år og opnår en
gennemsnitlig forrentning på 12 procent, så står du i en
alder af 65 år med en formue på 1.348.440 kroner, selv om
du har stoppet dine indbetalinger, da du blev 27 år. Det
siger sig selv, at beløbet vil være endnu højere, hvis du
fortsætter indbetalingerne, indskyder højere beløb eller
opnår et højere gennemsnitligt afkast.
De 12 procent er nu ikke helt tilfældigt valgt, da det er
det afkast, som Formuepleje Safe, vores svar på en investering med middel risiko, har leveret i gennemsnitligt årligt
afkast siden tilblivelsen i 1988. I kroner og øre svarer det
til, at 100.000 kroner investeret i Safe i 1988, ville være
blevet til pænt over 4 millioner kroner i dag.
Nattesøvnen er vigtig, men…
Derfor nytter det ikke at være 35 år og vælge lav risiko for
at være på den sikre side. Du skal selvfølgelig altid sove
bedst muligt om natten, og regel nummer et er, at dine

investeringer aldrig må ødelægge din nattesøvn, men regel
nummer to må så være, at du bør overveje, om du ikke
kan sove godt om natten alligevel ved at investere mere
optimalt.
Det er først, når du nærmer dig pensionsalderen, at du
skal begynde at skrue ned for risikoen. Det er generelt en
god huskeregel, uanset om vi taler pension, frie midler eller noget tredje, at penge du skal bruge inden for en kort
tidshorisont, skal investeres med lavere risiko, da du så
mindsker risikoen for at blive offer for større udsving.
På det personlige plan har jeg med held givet min viden
og erfaring videre til næste generation, hvor min søn
Rasmus, der drømmer om en karriere som musicalstjerne,
siden 2017 har investeret lige knap 48.000 kroner i
Formueplejes investeringsløsninger. De er i dag vokset
til at være mere end 62.000 kroner værd. Med renters
rente-effekten er det kun begyndelsen, og så tegner der
sig måske et økonomisk fundament under det lidt usikre
karrierevalg.
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MAKROØKONOMI

Inflation og
rentestigninger er
tilbage i vælten
I løbet af februar kom inflationsfrygt og stigende renter tilbage på agendaen. Det drev
de lange renter op i USA og satte sine tydelige spor i de finansielle markeder. Formentlig
er inflationspresset ikke af permanent karakter, men omvendt balancerer vi ikke længere
på kanten af deflation. Det er nye tider, og et kraftigt økonomisk opsving forventes at
tage fart i 2. kvartal og den resterende del af 2021.
AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, pressechef, Formuepleje // jbk@formuepleje.dk

Verden bevæger sig langsomt, men sikkert i retning af normaltilstand efter
mere end et år i COVID-19-pandemiens tegn. På de finansielle markeder er
investorerne fulde af optimisme i forhold til vækst, og det er en forventning, som Formuepleje deler – ud fra en formodning om, at genåbningerne
gradvist sker i løbet af sommeren.
Genåbningen vil med stor sandsynlighed udløse et gigantisk efterspørgselspres, ikke mindst i servicesektoren, som for en stor dels vedkommende har været lukket mere eller mindre i et år. Her tænkes især på
restaurationer, rejsebranche og kulturliv.
”Overordnet set er det vores forventning, at vi er i gang med at bevæge
os hen til et af de kraftigste økonomiske opsving i den globale økonomi i
nyere tid, når vi så småt kan se enden på de omfattende nedlukninger som
følge af COVID-19. Det vil naturligvis blive afspejlet i virksomhedernes indtjening, og for os betyder det, at vi fortsat ser gunstige betingelser for aktieinvesteringer,” siger investeringsdirektør Henrik Franck.
Adskillige COVID-19-vacciner er i fuld færd med at blive rullet ud verden
over, og det mindsker presset på sundhedssektoren, at indlæggelsestallene
falder. Den 1. marts var antallet af nye smittede på verdensplan ifølge WHO
samtidig nede under 350.000 om dagen, efter det dagligt antal smittede nåede næsten 850.000 på de værste dage i både december og januar.
Med andre ord bevæger tingene sig i den rigtige retning, og inden for
en overskuelig fremtid kan vi forhåbentlig ånde lettet op og leve nogenlunde normalt og frit igen. Det skaber begrundet tro på, at verdensøkonomien står foran en opblomstring oven på de omfattende nedlukninger.
”Det vil for alvor tage fart hen over 2. kvartal, og vækstraterne ser lige
ledes aldeles fornuftige ud i 2. halvår. USA vil trække opsvinget, men
Europa og Emerging Markets vil følge trop,” lyder det fra Henrik Franck. >>
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”

På de finansielle markeder er
investorerne fulde af optimisme
i forhold til vækst. Genåbningen
vil med stor sandsynlighed udløse
et gigantisk efterspørgselspres,
ikke mindst i servicesektoren,
som for en stor dels
vedkommende har været lukket
mere eller mindre i et år. Her
tænkes især på restaurationer,
rejsebranche og kulturliv.
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MAKROØKONOMI

U-vending i februar
Når man tænker på, hvor dystre udsigterne så ud for et års
tid siden, er der tale om en bemærkelsesværdig hurtig
U-vending. I løbet af februar udviklede de gode nyheder sig
så hurtigt, at de ligefrem skabte negative reaktioner i de
finansielle markeder med hurtige rentestigninger og nyopstået inflationsfrygt – begge dele var tæt på utænkelige
gennem 2020.
”Man kan roligt sige, at tingene er vendt rundt på
rekordtid. I midten af 2020, da COVID-19 havde udløst
den største økonomiske nedtur i nyere tid, var der ingen
forventninger om snarlig inflation. I stedet gik frygten på,
om vi risikerede deflation. Men i februar – altså mindre end
et år senere – førte de meget optimistiske forventninger til,
at investorerne pludselig så accelererende inflation og
stigende renter foran sig. Det skulle både aktie- og rentemarked lige tage bestik af, før der faldt nogenlunde ro over
det,” forklarer Henrik Franck og understreger vigtigheden
af, at realrenten stadigvæk er negativ.
Han konstaterer derfor, at det ikke var selve det nye
renteniveau, der var problematisk og skabte dønninger på
de finansielle markeder, men i højere grad hastigheden af
de rentestigninger, der fandt sted. Et eksempel på det var,
at renten på den 10-årige amerikanske statsobligation steg
med 0,5 procentpoint – fra omkring 1 procent til 1,5 procent
– alene i februar.
”Vi kan godt se renter stige yderligere, men vores
forventning er dog, at udviklingen i februar i grove træk

var midlertidig og atter vil aftage. Vi vil fortsat se, at den
ekstremt lempelige penge- og finanspolitik i både Europa
og USA bliver videreført,” siger Henrik Franck og uddyber:
”Centralbankernes største bekymring har været defla
tionsspøgelset, fordi vi i en årrække har haft meget lave
inflationsrater. Og vi har været tæt på regulær deflation, og
det frygter centralbankerne mere end for høj inflation, fordi
det er sværere at bekæmpe. Når vi har haft så lang en periode med minimal inflation, er det logisk nok, at en kraftig
acceleration i den økonomiske vækst, som vi er på vej ind i,
kan medføre, at der opstår midlertidige flaskehalse. Man
skal blandt andet huske, at mange virksomheder er i fuld
gang med at omstille sig og gentænke deres forsynings
kæder før og efter COVID-19.”
Forbigående fænomen
Det ændrer dog ikke på, at inflationsstigningerne forven
teligt vil være midlertidige. Selv om tingene hurtigere,
end mange har forudset, ser gunstigere ud i forhold til
COVID-19, er der både i USA og især Europa for meget,
der taler imod, at inflationen pludselig bliver af permanent
karakter:
”Vi har svært ved at se, at forudsætningerne er til stede
for et vedvarende og accelererende inflationspres. Det gælder særligt for Europa og herunder Danmark. Generelt er
der så meget ledig kapacitet i virksomhederne, at selv de
stærkeste selskaber – på nær nogle få undtagelser – ikke
kan forventes at kunne tvinge prisstigninger igennem.

Der er begyndende knaphed på vigtige komponenter i industrien,
særligt de avancerede mikrochips, der i høj grad anvendes
af teknologisektoren og i bilindustrien. Det kan medføre
prisstigninger på udvalgte varer.
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BIDEN STØJER MINDRE END TRUMP
Præsidentskiftet i USA har gjort, at der er mindre støj, end vi har været vant til fra
Det Hvide Hus i de forgangne fire år under Donald Trump. Joe Biden har dog ikke
ligget på den lade side i sin korte tid i embedet og har haft uhyre travlt med at
udstede dekreter og præsidentielle ordrer, der har skullet omgøre tidligere præsident Trumps beslutninger, konstaterer investeringsdirektør Henrik Franck:
”På den første halvanden måned har han udstedt over 30 dekreter. Som noget af
det første besluttede Biden, at USA genindtræder i Paris-aftalen, og i COVID-19håndteringen har han ligeledes omgjort en række ting fra Trump-tiden. Og så har
han fået en ny hjælpepakke til 1900 milliarder dollars igennem Kongressen, og det
er noget, der batter i forhold til at skubbe fuld gang i amerikansk økonomi.”
Henrik Franck tilføjer, at det største skift i virkeligheden er det stilmæssige og en
tilbagevenden til en mere klassisk præsident end den uortodokse Donald Trump:
”Der er blevet noget mere stille om den amerikanske præsidents gøren og laden,
og der bliver ikke længere ført udenrigspolitik via Twitter.”

Og trods udsigten til endog meget høj økonomisk vækst i
mindst et år frem vil det ikke være tilstrækkeligt til at eliminere den stigning i arbejdsløsheden, der er opstået i kølvandet på COVID-19, og det er med til at holde lønstigningstakten nede. Stigende lønninger er også en væsentlig
faktor for, om vi får inflation eller ej,” fremhæver Henrik
Franck og peger på, at det godt kan udvikle sig anderledes
i USA.
Her kan inflation godt stige til et niveau på over 2 procent, fordi arbejdsløsheden i USA ved udgangen af 2022
meget vel kan falde til omkring 4 procent ligesom før
COVID-19. Derudover er der begyndende knaphed på
vigtige komponenter i industrien, særligt de avancerede
mikrochips, der i høj grad anvendes af teknologisektoren
og i bilindustrien. Det kan godt medføre prisstigninger på
udvalgte varer.
”Når vi alligevel anser presset på det amerikanske
arbejdsmarked for at være af midlertidig karakter, hænger
det sammen med, at der reelt er rigeligt med ledig arbejdskraft, fordi mange, der er blevet arbejdsløse som følge af
COVID-19, har meldt sig helt ud af arbejdsstyrken og har
opgivet at finde nyt arbejde. De tæller derfor ikke med i
arbejdsstyrken, men i takt med, at muligheden for atter at
få arbejde opstår, vil denne gruppe af lønmodtagere blive
genaktiveret, når de igen melder sig til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil hjælpe med at holde lønningerne i ave,”
forklarer Henrik Franck.
Nye tider vil kunne aflæses i aktiemarkedet
Ifølge Henrik Franck var rentestigningerne i februar
næppe noget, der gjorde ECB og Federal Reserve mere
komfortable. De to toneangivende centralbanker på hver
sin side af Atlanten var ad flere omgange på banen med verbale interventioner og indikerede, at de har mulighed for at
købe endnu flere obligationer for at holde renterne nede.

”Det skete dels for ikke at risikere at kvæle det økonomiske opsving, og dels i bekymring for, at stater og virksomheder, hvis gæld er steget betragteligt under COVID-19,
ikke må få for høje finansieringsomkostninger, hvis renterne stiger for meget. Så de kraftige rentestigninger i
februar blev taget meget alvorligt fra alle sider,” konsta
terer Henrik Franck.
Stigningen i renterne satte i slutningen af februar også
sine spor i aktiemarkedet, hvor selskaber med kraftig
vækst og høj prisfastsættelse blev negativt påvirket. Det er
en fortsættelse af den aktierotation, der reelt tog fart allerede tilbage i november. Her begyndte bevægelsen tilbage
mod de såkaldte valueaktier på bekostning af de vækst
aktier, der længe har sat dagsordenen – både i det meste af
2020, men også før det.
”Det højere renteniveau har den effekt, at vi efter vores
vurdering fortsat vil se en rotation på aktiemarkedet væk
fra de højt prissatte vækstaktier, særligt inden for teknologi, og over mod de mere konjunkturfølsomme valueaktier, der befinder sig godt i et miljø med en stejlere rentekurve. Vi har en forventning om, at de højt prisfastsatte
IT-aktier samt selskaber, som har nydt godt af de ændrede
forbrugsmønstre under COVID-19-nedlukningerne, vil få
det sværere i 2021. Derfor har vi fortrinsvis vores fokus på
attraktivt prisfastsatte kvalitets- og valueaktier,” nævner
Henrik Franck og understreger, at de rentestigninger, der
har fundet sted, indtil videre ikke udgør et problem for
aktier generelt:
”Realrenten, som er med til at prisfastsætte aktier, er
fortsat historisk lav og endda negativ. Skal aktiekurserne
for alvor blive udfordret af obligationer som alternativ investering, skal realrenten minimum stige med 1 procentpoint
i USA og omkring 2 procentpoint i Europa. Der er meget
lang vej dertil, ikke mindst hvis man lige husker, at centralbankerne ikke vil se stiltiende på sådan en udvikling.
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R ÅDGIVNING

Aldersopsparing
– børneopsparingen
for voksne!
På grund af et meget lavt loft for indskud er aldersopsparingen
for manges vedkommende ikke særligt højt prioriteret. Men
uanset beløbsstørrelsen indeholder aldersopsparingen nogle
fordele, som er værd at overveje – og går man i gang i tide,
kan man i sidste ende stå med en større opsparing, end man
ellers ville have kunnet opnå ved at benytte alternative
muligheder.

AF SØREN NIELSEN, senior formuerådgiver, Formuepleje // sn@formuepleje.dk

For nylig under et statusmøde med en af mine gode kunder, hvor vi naturligvis også
kiggede på hans pensionsordninger, kom jeg også til at nævne aldersopsparingen.
”Nåh, børneopsparingen for voksne,” svarede han med et grin.
Jeg kan jo godt regne ud, hvorfor han siger sådan, og hvorfor han laver sammenligningen, fordi både børne- og aldersopsparingen er ordninger, hvor der kun kan
indskydes relativt små beløb hvert år. Jeg har desværre også hørt mange sige, at
de ikke synes, at det er umagen værd at indbetale de småbeløb og derfor har fravalgt
at gøre det. Den holdning vil jeg gerne udfordre.
Det kan godt være, at jeg ikke kan få dig til at skifte mening på dine egne vegne,
men så skal du i hvert fald oprette en aldersopsparing til dine børn eller børnebørn!
Fakta om aldersopsparingen
Aldersopsparingen blev introduceret som afløseren for kapitalpensionen, som man
ikke har kunnet oprette eller indbetale på siden 2013. I årene 2014 og 2015 kunne man
konvertere sin kapitalpension til en aldersopsparing mod at betale 37,3 procent i afgift.
Alternativet var at vente på udbetalingstidspunktet, hvor den ville blive beskattet med
40 procent, så det var selvfølgelig et godt tilbud.
I de første år af aldersopsparingens levetid kunne man indskyde knap 30.000 kroner
årligt, men fra og med 2018 er beløbet reduceret væsentligt, og i år er indskudsgrænsen 5.400 kroner. Er du fem år eller mindre fra folkepensionsalderen, må du indsætte
52.400 kroner årligt, og det må du blive ved med, indtil du starter udbetaling af en af
dine andre pensionsordninger. Herefter kan du stadig indsætte det lille beløb, og det
kan du blive ved med helt frem til udbetalingstidspunktet.
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”

Senere i livet bliver vi også
tvunget til at spare en del
af vores indtægt op, når vi
starter på arbejdsmarkedet.
Og det er faktisk ikke
engang nok, for der skal
yderligere opsparing til,
hvis man ønsker at bevare
levestandarden i den
tredje alder.

INDSKUD PÅ ALDERSOPSPARINGEN:
Det afkast, som du skaber ved at investere din opsparing på alders
opsparingen, beskattes i lighed med andre pensionsmidler med 15,3
procent – den såkaldte PAL-skat.
Der opnås ikke noget skattemæssigt fradrag for indbetalingerne, og
derfor skal der heller ikke betales skat, når aldersopsparingen udbetales, hvilket skal ske senest, når du fylder 80 år. Hvis du ønsker det, kan
din bank eller pensionskasse mod et gebyr formentlig godt udbetale
den i flere portioner.
Hvis du opretter en aldersopsparing i dag, vil det tidligste udbetalingstidspunkt være tre år før folkepensionsalderen. Er opsparingen
oprettet før 2018, kan den udbetales tidligere: Enten fem år før folke
pensionsalderen, eller måske endda ved dit 60. år, men det skal under
alle omstændigheder fremgå af betingelserne.
Pengene skal ud at arbejde
Lad mig slå det fast med det samme: Hvis du bare har tænkt dig at lade
pengene stå kontant, er der ingen grund til at skyde dem ind på en
aldersopsparing. Der er som nævnt ingen skattemæssige fordele ved
selve ind- og udbetalingerne. Det, der er afgørende for, at det bliver en
god forretning er, at når du lader pengene arbejde i værdipapirer, og
forhåbentlig opnår et positivt afkast, så beskattes afkastet blot med
15,3 procent.
>>

5.400 kroner
i de første 70 år

52.400 kroner

i de sidste fem år frem mod
folkepensionsalderen. Derved vil der inklusive
forrentning stå:

1.500.000
skattefrie kroner
på kontoen.

Da afkastet er beregnet efter skat og inflation,
vil den faktiske saldo til den tid være meget større,
men beløbet vil i dagens købekraft svare til
1.5 millioner kroner (også kaldet nutidskroner).
Beregningerne er baseret på et 75-årigt
opsparingsforløb og en forrentning på 3% efter inflation.
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R ÅDGIVNING

”

Efter 15 år vil der stå lidt
over 100.000 kroner på
aldersopsparingen, og det vil
for de fleste 15-årige være et
rigtig stort beløb. Det kunne
samtidig være et godt tidspunkt
til at få en snak med den unge
om, at det faktisk nytter
noget at spare op.

Det betyder, at for hver 100 kroner du laver i afkast på en pen
sionsordning, får næsten 85 kroner lov til at leve videre og være
med til at skabe endnu mere afkast. Når du investerer i frie
midler, er afkastbeskatningen op til 42 procent, og så er det kun
58 kroner ud af de 100, der får lov til at leve videre. Det gør en
kæmpe forskel i et opsparingsforløb, der ofte strækker sig over
flere årtier.
I de beregninger jeg har foretaget i forbindelse med denne
artikel, har jeg – medmindre andet er nævnt – anvendt et forventet afkast på 3 procent efter inflation, svarende til cirka 5 procent
før disse. Dette anser jeg absolut for et realistisk afkast på en
langsigtet investering med middel til høj risiko.
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Snebolden skal rulle
Lad os prøve at se på et forløb, hvor du som forælder eller bedsteforælder opretter en aldersopsparing til den nyfødte, og der
indskydes det maksimale beløb frem til pensionsalderen. Med
den positive udvikling vi ser i den gennemsnitlige levealder, er
det ikke urealistisk, at en nyfødt skal arbejde frem til det 75. år,
før han/hun når folkepensionsalderen.
Hvis der indskydes 5.400 kroner i de første 70 år og 52.400
kroner i de sidste fem år frem mod folkepensionsalderen, vil der
inklusive forrentning stå 1.500.000 skattefrie kroner på kontoen.
Og da jeg som beskrevet beregner afkastet efter skat og inflation, vil den faktiske saldo til den tid være meget større, men
beløbet vil i dagens købekraft svare til 1,5 millioner kroner
(også kaldet nutidskroner).
Det er ligesom, når man ruller en snebold. Der går noget tid,
inden der rigtig sker noget, men på et tidspunkt får den en størrelse, hvor den vokser rigtig meget for hver eneste omgang.
Det er samme effekt, vi ser på opsparinger, som løber over en
lang årrække. Selvom man kun har mulighed for at spare et lille
beløb op hver måned eller år, bliver det alligevel til rigtig mange
penge, hvis perioden er lang nok, og man lader pengene arbejde
undervejs.
For at illustrere hvor stor effekt en lille ændring har, når der er
tale om en lang periode, har jeg regnet det samme forløb igennem
med en forrentning på 6 procent efter inflation. Det svarer til det,
som en global aktieportefølje har givet historisk. Med denne
relativt lille ændring, vokser den skattefrie saldo på aldersopspar
ingen til 5 millioner nutidskroner som 75-årig.
Lad den unge selv overtage ansvaret
Jeg har foreslået rigtig mange af de forældre eller bedstefor
ældre, som jeg har rådgivet om aldersopsparingen, at lade den
unge selv overtage ansvaret for indbetalingerne på et tidspunkt.

Efter 15 år vil der stå lidt over 100.000 kroner på aldersopsparingen, og det vil for de fleste 15-årige være et rigtig stort beløb. Det
kunne samtidig være et godt tidspunkt til at få en snak med den
unge om, at det faktisk nytter noget at spare op, og også at det gør
noget godt for opsparingen, når pengene kommer ud at arbejde.
Der ligger altså noget læring i det for de unge mennesker.
Senere i livet bliver vi også tvunget til at spare en del af vores
indtægt op, når vi starter på arbejdsmarkedet. Og det er faktisk
ikke engang nok, for der skal yderligere opsparing til, hvis man
ønsker at bevare levestandarden i den tredje alder. Så jeg synes
rent faktisk, at man gør den unge en kæmpe tjeneste ved tage
snakken om det, men også at sige, at ”fra nu sætter mor/far eller
bedstemor/-far ikke flere penge ind på kontoen, så de første
5.400 du tjener på dit fritidsjob hvert år, de skal herind, og så
kan du bruge resten, som du har lyst.”
Os, der er oppe i årene
Selvfølgelig er regnestykket mere imponerende, jo flere år du har
foran dig. Men selv for os, der er oppe i årene, giver det mening
at køre investeringerne ind over en aldersopsparing. En person,
der har 10 år til folkepensionsalderen, vil kunne nå at spare godt
343.000 kroner op på en aldersopsparing, hvis der de første 5 år
indskydes 5.400 kroner, og 52.400 kroner de sidste 5 år.
Hvis den samme opsparing i stedet var foretaget i frie midler,
og afkastbeskatningen er på 42 procent, så ville der i stedet være
sparet 327.000 kroner op. Det er en forskel på godt 16.000 kroner i favør af aldersopsparingen svarende til, at saldoen her er
5 procent større. I dette regnestykke har jeg anvendt en forrentning på 5 procent før inflation og skat, fordi jeg jo netop ønskede
at undersøge, hvor stor en forskel beskatningen gør. Resultatet
er som forventet, at vi alle kan have glæde af aldersopsparingen
– også selvom vi kan skimte folkepensionen i horisonten.
Læg den højeste risiko i aldersopsparingen
De af os, der har både ratepension og aldersopsparing i banken,
bør placere den højeste risiko i aldersopsparingsdepotet. Når jeg
skriver ”den højeste risiko”, så kunne jeg også have formuleret
det som ”de investeringer, du har de højeste forventninger til”.
For mig er det to sider af samme sag, fordi jeg har det som en
absolut grundforudsætning, at vi på den lange bane bliver belønnet for at tage risiko. Og deler du min holdning til det, er der
faktisk penge i at tænke sig lidt om, når investeringerne skal
placeres. Lad os tage et eksempel:

Hvis du er blevet rådgivet af mig omkring investeringerne af
dine pensionsmidler, er der en god chance for (medmindre du
er meget tæt på eller i gang med et udbetalingsforløb), at jeg har
rådet dig til at investere på samme måde, som jeg selv gør: 20
procent Penta + 20 procent Epikur + 20 procent Safe + 40 procent
LimiTTellus. Hvis du har en ratepension på 800.000 kroner og en
aldersopsparing på 200.000 kroner, kan du selvfølgelig implementere denne strategi både på ratepensionen og aldersopsparingen.
Ud af de fire nævnte foreninger har jeg selv de højeste
forventninger til Penta, og hvis du deler den opfattelse, kan du
med fordel investere alle 200.000 kroner i aldersopsparingen i
Penta og så investere ratepensionen i 200.000 kroner Epikur +
200.000 kroner Safe + 400.000 kroner LimiTTellus. Lige netop
nu, hvor jeg sidder og skriver dette, spænder de historiske 5 års
afkast på de fire foreninger fra 67 procent til 105 procent med
Penta som den højeste.
Fordi jeg fik ret i at have de højeste forventninger til Penta, er
afkastet i min fordeling godt 14.000 kroner højere efter PAL-skat
og personlig indkomst, end hvis jeg bare havde fordelt investeringerne ligeligt på begge pensioner. Her forudsætter jeg, at
ratepensionsudbetalingerne sker til bundskat. Hvis de i stedet
sker til topskat, er fordelen ved min strategi endnu højere. Dette
er bare et eksempel på de seneste 5 år, så forestil dig, hvad det
kan blive til over en længere periode. Det er ”gratis penge”, som
er lige til at samle op, hvis man vel at mærke kan udpege de
investeringer, der klarer sig bedst.
Konklusionen er ligetil
Konklusionen er ganske simpelt, at det er vigtigt at spare op. Og
du skal gøre det, også selvom du synes, at beløbene er for små
til, at det rigtig batter noget. For det batter noget, når perioden
er lang nok, og jo før du kommer i gang med at rulle snebolden,
jo større ender den med at blive. Hører du til dem, der synes, at
det er et latterligt lille beløb, vi må sætte ind, så gør det alligevel.
For det bliver til noget i den sidste ende.
Og husk så også at oprette en til dine børn eller børnebørn.
Du er der måske ikke, når pengene til sin tid kan hæves. Men
jeg er sikker på, at den dag de unge mennesker kan tage hul på
1,5 mio. skattefrie kroner eller mere, der sender de helt sikkert
en venlig tanke til dig, der startede denne opsparing for dem, og
lærte dem at investering også er vigtig.
Alle nævnte beløbsgrænser og skatteprocenter er de, der er gældende for 2021.

I næste udgave af Magasinet FORMUE kan du igen læse
en artikel fra Søren Nielsens hånd. Temaet for den næste
artikel vil være, hvordan du ved indskud på ratepension og
livrente kan få fradrag i topskatten. Her vil Søren Nielsen
opstille nogle eksempler, hvor god en forretning, det kan
blive for dig, hvis du indskyder med fradrag i topskatten og
kan få udbetalingerne i bundskatten.
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VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER

Formueplejes
kreditteam søger sine
egne veje i markedet
Som investor i virksomhedsobligationer kan man hurtigt komme til blindt at følge
markedet. I Formueplejes kreditteam, der står bag de to fonde Global High Yield
og EM Virksomhedsobligationer, er tilgangen imidlertid en anden og går på
systematisk at finde undervurderede investeringer på undervurderede markeder.

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

Alle kender aktier og obligationer som aktivklasser, men
herimellem findes der også virksomhedsobligationer, som
man kunne kalde for en slags hybrid mellem de to. Her
låner investor penge til den pågældende virksomhed, som
man kender det fra stats- eller realkreditobligationer, men
investeringen foregår i et selskab, ligesom man kender det
fra aktier.
Ideen er naturligvis at opnå et godt afkast, men med en
lavere risiko end ved eksempelvis aktieinvesteringer.
I Formuepleje udgør virksomhedsobligationer fundamentet i de to fonde Global High Yield og EM Virksomhedsobligationer og er en del af porteføljen i tre af Formueplejes balancerede fonde; Optimum, Pareto og Safe. Her
har virksomhedsobligationer været en medvirkende årsag
til, at disse tre fonde har fået en god start på året.
”Vi er meget tilfredse med den udvikling, vi har haft på
det seneste. Der har været meget lav konkursaktivitet i vores portefølje på trods af corona, og vi følger fortsat vores
strategi, som handler om at være aktive og systematiske i
vores langsigtede investeringstilgang, så vi over tid opnår
et merafkast i forhold til marked og konkurrenter. Det
indebærer blandt andet, at vores portefølje adskiller sig ret
markant fra indekset, og vi er ikke blege for at kigge vores
egne veje. I et land som Brasilien kan det være svært at få
en høj kreditvurdering, og det får mange andre til at holde
sig væk. Her vælger vi at gå ind og lede efter de bedste selskaber, der egentlig havde fortjent en højere kreditvurde-

20 FORMUE – 2. KVARTAL 2021

ring. Med andre ord kigger vi nøje på den kreditpræmie, vi
bliver betalt for at investere i et givent selskab frem for at
følge indekset slavisk,” forklarer Klaus Blaabjerg, der er
chef for Formueplejes kreditteam, der også består af porteføljemanagerne Sune Højholt Jensen, Peter Dabros og
Toke Katborg Hjortshøj samt Morad Echkantana, som er
analytiker.
USA var først med virksomhedsobligationer
Virksomhedsobligationer har i USA haft sin gang som
alternativ til bankfinansiering i mere end 100 år, men kom
først til Europa og Danmark langt senere. Sammenlignet
med især aktier lever virksomhedsobligationerne i nogen
udstrækning fortsat under radaren, men det er der ifølge
Klaus Blaabjerg ingen grund til:
”Historisk har det været en aktivklasse, der kommer
hurtigt tilbage oven på nedture i markedet, og det billede
har gentaget sig det seneste år. Det samme gør sig gældende, hvis man kigger 10 år tilbage. Det er en god måde
ikke at være eksponeret udelukkende i aktier,” forklarer
Klaus Blaabjerg.
Når han og resten af kreditteamet går på jagt efter egnede virksomheder at investere i, er sigtekornet især rettet
mod virksomheder uden alt for meget gæld.
Både Global High Yield og EM Virksomhedsobligationer består af over 100 virksomhedsobligationer, hvoraf
størstedelen har en rating fra BBB til B og med et fåtal >>

>>

Formueplejes kreditteam samlet (fra venstre): Morad Echkantana, Peter Dabros,
Sune Højholt Jensen, Klaus Blaabjerg og Toke Katborg Hjortshøj
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VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER

Fakta om
virksomhedsobligationer og
formueplejes kreditteam
• V irksomhedsobligationer er inddelt i investment grade og
high yield, hvor investment grade er de mest sikre og rates
AAA, AA, A og BBB, mens high yield rates som BB, B, C,
CC og CCC (af og til også med et plus eller minus). De lavest
ratede kaldes i folkemunde for junk bonds.
• Formueplejes kreditteam har siden lanceringen i 2015
vundet talrige priser for sin langsigtede performance, og p.t.
ligger Formuepleje Global High Yield nummer et blandt 437
fonde i Tyskland målt på det femårige afkast.

med henholdsvis A- og C-rating. Allerhelst undviges kreditinvesteringer med triple C-rating og derunder, det vil sige
de virksomhedsobligationer, som ofte også tituleres som
junk bonds.
”Dem undgår vi, fordi risikoen for konkurs, og at vi ikke
får vores penge tilbage, her er for stor. Men det er vigtigt at
være opmærksom på, at ratingen ikke er alt, fordi den
nogle gange medtager ting, som vi ikke tillægger stor
værdi. Derfor kommer det altid an på en konkret vurdering
af hvert enkelt selskab. Nettogælden er noget, vi lægger
stor vægt på, når vi udvælger selskaberne, og den skal
være rigtig i forhold til indtjening og egenkapital, som er de
to vigtigste nøgletal for os,” forklarer Klaus Blaabjerg.
Men heller ikke nøgletallenes niveau er nok til at sikre,
at det munder ud i en beslutning om at investere.
”Fremtidsudsigter og ændringer tillægger vi mindst lige
så stor betydning. De er uhyre vigtige, fordi de viser noget
om, hvorvidt selskabet er på vej i den rigtige retning. Det
hele skal spille sammen, så det kan godt være en kompliceret og omhyggelig proces at finde frem til de rigtige selskaber,” understreger Klaus Blaabjerg, der peger på, at teamet
går efter at finde skævhederne i markedet og ikke lader sig
føre med flokken:
”Vi har en aktiv tilgang og følger ikke blindt efter benchmark, hvori der eksempelvis indgår triple C-obligationer,
som har den højeste risiko. Derimod går vi efter virksomheder med god indtjening, og som vil nedbringe deres
gæld. I den gruppe forsøger vi så at finde de obligationer,
hvor renten er for høj i forhold til risikoen for konkurs. Det
er kunsten at kunne finde de selskaber og det, der gør det
sjovt og udfordrende.”
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Klaus Blaabjerg, Direktør for Absalon Corporate Credit, partner, chefporteføljemanager

Value og size giver størst afkast retur
Formueplejes kreditteam blev etableret i 2015, men deres
fælles historik går endnu længere tilbage. Selve investeringsstrategien blev således lanceret i 2006 og har nu 15 år
på bagen, hvor den har vist sit værd, fremhæver Klaus
Blaabjerg.
”Fra begyndelsen er vi gået efter en strategi, hvor value
og size har spillet en nøglerolle. Momentum og low risk,
som handler om henholdsvis virksomhedsobligationer, der
historisk har vist god indtjening og lav risiko, er siden kommet til, men det er value- og sizetilgangen, der har vores
hovedfokus. Kort fortalt går det ud på at kigge efter de
undervurderede investeringer, som man i praksis kan oversætte med virksomhedsobligationer, der er forkert prissatte. Det kunne for eksempel være de såkaldte fallen
angels, hvor investment grade-virksomhedsobligationer,
der er blevet nedgraderet til high yield, bliver tvungent frasolgt i investment grade-fonde, og så stiger kreditspændet
uforholdsmæssigt meget. Så står vi pludselig med en interessant high yield-case, der er værd at investere i,” forklarer Klaus Blaabjerg og fremhæver, at size-faktoren i sin
natur minder lidt om value-tankegangen.

”De mindre selskaber er ofte tvunget til at betale en
højere rente, fordi de ikke har samme naturlige opmærksomhed fra de større investorer, som typisk også er underlagt restriktioner i forhold til at kunne investere i selskaberne. De er simpelthen for små. De giver sådan nogle som
os nogle muligheder for aktivt at tilvælge de mindre virksomheder, fordi vi ikke er underlagt sådanne størrelsesrestriktioner. Det gør os lidt mere fleksible. Med andre ord er
vi i stand til at se og forstå, når der er en god grund til, at
en virksomhedsobligation er ”billig” forstået som attraktivt
prissat, fordi vi graver et spadestik dybere, end når man er
indeksbaseret,” nævner Klaus Blaabjerg og tilføjer:
”Det kan godt være, at det mindre selskab handles i
overensstemmelse med sin rating, men i forhold til virksomhedens reelle finansielle styrke er der tale om en
undervurdering. Og så bliver det en interessant investeringscase for os. Af samme grund ser man ofte også, at de
mindre selskaber er lidt længere end de store om at
komme ud af en krise.”
Marts-chokket i 2020
Virksomhedsobligationer fik som alle andre aktivklasser
et chok af den anden verden, da coronapandemien ramte
verden i februar/marts sidste år, og det gjaldt også for

Formuepleje Global High Yield og EM Virksomhedsobligationer. De to fonde kom dog hurtigt igennem det og ud på
den anden side:
”Kursfaldene i marts 2020 var en betydelig stresstest for
vores risikostyring og investeringsfilosofi, men vi bestod
testen, fordi vi stort set ikke oplevede konkurser i vores
porteføljer. Som mange andre blev vi overrasket over nedturens omfang og det totale fravær af likviditet i markedet,
men vi kunne også konstatere, at vi som forventet hurtigt
kom med på opturen, der satte fart fra sommeren og resten
af 2020. Den udvikling er fortsat ind i det nye år, og vi ligger rigtig godt positioneret til de næste skridt i genopretningen, så jeg er meget fortrøstningsfuld, hvad angår vores
afkast de kommende 6-12 måneder,” siger Klaus Blaabjerg.
Den optimisme finder han blandt andet i, at førnævnte
value- og sizetilgang viste sit værd efter den markedsnedgang, der var i 2016. Her præsterede value og size meget
stærkt i de efterfølgende 12-18 måneder.
Den historie kunne meget fint gentage sig i denne
ombæring, og derfor har kreditteamet det seneste halve
års tid øget eksponeringen i de mindre selskaber, som
typisk er lidt langsommere ude af starthullerne efter en
nedtur, men derefter kommer efter det.

HOVEDKARAKTERISTIKA FOR PORTEFØLJEN
Nøgletal

Formuepleje Global High Yield

Ice baml Global High Yield

Effektiv rente

6,14

4,34

Varighed

3,79

3,66

Kreditpræmie

584

383

Kreditpræmie / finansiel gearing

166

89

Kreditvurdering i gennemsnit

BB

BB-

Nettogæld i forhold til egenkapital

171%

243%

Nettogæld i forhold til indtjening

4,53x

6,17x

Antal udstedere

106

1583

Antal udstedelser

114

3773

Antal udstedelser som ikke er i benchmark

85

0

Kilde: Bloomberg, ICE BAML og Formuepleje. Opdateret: 01-03-2021

ÅRLIGE AFKAST
År til dato

2020

2019

2018

2017

Formuepleje Global High Yield

2,66%

4,84%

10,67%

-6,77%

10,81%

Sammenligningsindeks +/-

2,24%

0,47%

-0,62%

-2,32%

4,79%

Morningstar-kategori +/-

2,11%

2,69%

1,02%

-1,76%

6,03%

Kilde: Morningstar, Bloomberg, ICE BAML og Formuepleje (afkast for Formuepleje Global High Yield er efter omkostninger).
Sammenligningsindeks = BofAML Global High Yield TR Hdg (DKK), Morningstar kategori = Obligationer
– Globale Højrente EUR Valutasikret. Opdateret: 01-03-2021
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INVESTORPORTR ÆT

Fra Bali vil Anders
Philipsen forhindre
katastrofer – i verden
og i sine investeringer

Når der ikke er corona, arbejder
Anders Philipsen over store dele af Asien.
Her under en konference i Pakistan.
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No Floods er designet til at
forhindre de katastrofale effekter
af oversvømmelser og sikre tørre
arbejdsområder ved arbejde i
vådområder til gavn for både
mennesker, lokalsamfund og
natur. (Foto fra Australien,
hvor barrieren anvendes ifm.
kabelnedgravning)

I 2007 solgte Anders Philipsen sin oversættervirksomhed og stod
tilbage med en pæn sum. Siden har han fortsat sine erhvervseventyr
og slået sig ned med sin familie på Bali, hvor han nu hjælper en af
sine virksomheder, hvis primære opgave er at hindre oversvømmelser.
Og så blev han Formuepleje-kunde på et ganske kritisk tidspunkt,
men han holdt ved og har ikke fortrudt.
AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, pressechef, Formuepleje // jbk@formuepleje.dk

Nogle kan bruge et helt liv på ikke at udrette
så meget, mens andre på kort tid får udrettet
en masse. Man kan roligt konstatere, at
Anders Philipsen tilhører den sidste kategori.
Der er sket en del, siden han omkring årtusindskiftet sammen med to kompagnoner
etablerede oversættelsesvirksomheden
Languagewire.
I overskriftsform lyder Anders Philipsens
efterfølgende historie sådan her: I 2007 solgte
Anders Philipsen sin ejerandel, og salget efterlod ham med en pæn pose penge og blev startskuddet til, at han blev Formuepleje-kunde og
banede samtidig vej for endnu flere erhvervs
eventyr op gennem 2010’erne – og for 2½ år
siden rykkede han med familien (hustru og
fire børn på nu 3, 7, 10 og 14 år) til Bali for at
bosætte sig.
Ikke for at tælle sine penge eller ligge på
langs på den indonesiske paradisø, men for at
drive virksomhed i det meste af Sydøstasien
med base i balinesiske Canggu og for at give
familien en oplevelse for livet og varig viden
med i bagagen. Det har han ikke fortrudt
et sekund.

”Da vi flyttede herud, sagde vi, at vi ville blive
i mindst tre år og nok mellem tre og fem år.
Nu bliver vi i hvert fald nogle år mere i Indonesien, og så vil jeg ikke afvise et-to andre
lande, før vi kommer tilbage til Danmark. Vi
har fået smag for det, og børnene trives – og vi
sætter pris på de ting, de lærer og erfarer. Det
er et stort aktiv, hvis de får det under huden,”
siger Anders Philipsen.
Du får faktisk meget for dit danske
skatteabonnement
I Canggu bor familien i et område, der er omgivet af internationale skoler. Der ligger fem af
slagsen inden for 10 minutters kørsel fra familiens bopæl. Måden, som det indonesiske samfund og mange andre asiatiske lande er bygget
op på, får Anders Philipsen til at se tingene lidt
i perspektiv.
”Når man bor herude, kan man godt se, at
man får lidt for sit abonnement over skatten i
Danmark. Det er rigtigt dyrt at være ude, og
det oplever man ikke i Danmark, hvor man er
beskyttet og får det meste serveret. Herude
betaler du for alt up-front. Sundhedsforsikring, >>
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skolepenge og husleje betales forud for den
fulde periode, du ønsker at leje huset. Købelov og forbrugerrettigheder eksisterer slet
ikke på en måde, som vi kender det fra Danmark. Det er ikke noget, man bruger så
meget tid på at tænke over, når man befinder
sig i Danmark,” siger han.
Perspektiv og livslang læring
Børnenes skole består af 45 forskellige nationaliteter, et stort miks af folk, og giver en kulturel oplevelse, man ikke ville kunne komme
i nærheden af hjemme på dansk grund.
”At vi har valgt at flytte til Asien, er også
en investering for vores familie. Det har vi
gjort for at give vores familie og især vores
fire børn noget social, kulturel og videnmæssig tyngde med i rygsækken og gøre dem til
lifelong learners. Nu har vi været her i over
to år, og alle fire børn er tosprogede nu og
taler engelsk flydende, og vi håber, at indonesisk bliver det næste. Det er blevet sådan nu,
at når vi snakker på dansk, svarer den yngste
datter kun på engelsk. Det skal vi lige vænne
os til,” fortæller Anders Philipsen og nævner,
at familien ikke har været hjemme i Danmark det seneste halvandet år, blandt andet
på grund af coronapandemien, som er en
meget speciel situation, der påvirker både
familien med hjemmeskoling og manglende
rejseaktivitet i forhold til arbejde – og naturligvis det omkringliggende samfund.
”Det er faktisk interessant at følge udviklingen herude. Jeg tror, at Indonesien kan
blive et af de lande, der opnår naturlig flok
immunitet. Der var daglige fly fra Wuhan
frem til februar 2020. Trods strenge krav om
online undervisning, maskepåbud osv. kan
man ikke bare lukke ned på samme måde
som i Vesten. Det har langt større konsekvenser – økonomisk og socialt. 72 millioner
af indoneserne lever fra hånden til munden
og skal ud at tjene deres penge hver dag, og
en stor andel af befolkningen er smittet eller
har allerede været det. Så selv om de gerne
vil efterligne Vesten og gøre de samme ting,
er der ikke økonomi til at supportere befolkning og virksomheder, som vi ser i Denmark.
Det har endnu større konsekvenser, når man
nedlukker et samfund. Igen et eksempel på,
hvor privilegerede vi er i Danmark.” mener
Anders Philipsen.
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Turen ind i Formuepleje
Vi skruer tiden 13-14 år tilbage til, da
Anders Philipsen trådte ud af ejerkredsen i
Languagewire. Han var stadig ung, da han
afhændede sin ejerandel, så det stod ikke til
diskussion, at der skulle ske noget andet.
Derfor blev Anders Philipsen i de efterfølgende år involveret i en række andre udfordrede virksomheder, hvor turnaround var
påkrævet. Mere om det senere, først skal
vi høre om den første og udfordrende tid i
Formuepleje.
”Efter salget stod jeg med en pose penge,
som jeg i 2008 investerede i Formuepleje
Penta, andre aktier og nogle ejendomme, så
jeg er en ret gammel kunde. Jeg skal da være
ærlig og sige, at jeg gerne havde ventet et
halvt til et helt år med at investere, da det var
et ret kritisk tidspunkt, jeg kom ind på, og jeg
lagde ud med at få en masse tæsk og miste
en stor del af de penge, jeg havde investeret.
Det var ikke sjovt, men heldigvis stod jeg det
igennem,” erindrer Anders Philipsen.
Den svære start gav travlhed i kommunikationen mellem Anders Philipsen og kundedirektør Helle Snedker, og den dialog forvissede Anders Philipsen om, at det var bedre
at holde fast end at sælge ud med tab. Det fik
ham samtidig til at sætte sig ind i modellen
bag Penta.
”Og jeg har svært ved at argumentere
imod den efter at have sat mig grundigt ind i
den. Jeg har haft mange dialoger med Helle
både dengang og senest herunder under
corona, og jeg har også udfordret modellen,
som jo blev væsentligt ændret dengang. Nu
er den blevet stresstestet igen, og den store
forskel til dengang er jo, at modellen holdt.
Jeg har brugt mange kræfter på at sætte
mig ind i det og kan konstatere, at Penta har
fungeret supergodt i den periode, der har
været mellem finanskrisen og frem til corona
og også har klaret den test, der kom sidste
år,” siger Anders Philipsen, der medgiver, at
han til at begynde med var nervøs for, om det
endnu engang ville forløbe som i 2008:
”Jeg sad herude og kunne se, hvor alvorligt pandemien udviklede sig, så jeg var da
supernervøs de dage, hvor det faldt mest
voldsomt sidste forår. Men det holdt heldigvis og kom hurtigt tilbage. Når næste krise
indtræffer om 10 år, skal jeg måske overveje

”

Jeg sad herude og kunne
se, hvor alvorligt
pandemien udviklede sig,
så jeg var da supernervøs
de dage, hvor det faldt mest
voldsomt sidste forår.
Men det holdt heldigvis
og kom hurtigt tilbage.
jeg har ikke noget problem
med at ligge permanent
investeret.

at stå lidt udenfor, men i mellemtiden har jeg
ikke noget problem med at ligge permanent
investeret.”
Hvad fremtiden byder på? Mening med
tilværelsen
Investeringer og iværksætteri har i det hele
taget været en fast bestanddel af Anders
Philipsens liv lige siden ungdomsårene.
”Jeg startede vel egentligt som iværksætter allerede som 13-årig. Så groft sagt har jeg
lavet forretning i mere end 30 år. Jeg har passivt og aktivt investeret i en række virksomheder gennem tiden. Man siger, at alt kører i
en form for cyklus, hvilket på sin vis også gør
sig gældende for mig, idet en af mine investeringer har bragt mig tilbage hvor jeg startede, nemlig i oversætterbranchen med virksomheden AdHoc Translations, som investor
og bestyrelsesformand. Takket være et
stærkt ledelsesteam vokser virksomheden
stærkt. Med kontorer i fem lande blev året
2020 trods corona endnu et vækstår for AdHoc Translations,” fortæller han.
To andre investeringer var i virksomheder,
der begge var hårdt prøvet økonomisk og
stod foran turnaround, hvis de skulle reddes.
”I den ene forretning havde vi undervurderet, hvor slem forfatningen var, men kom

da akkurat ud med skindet på næsen og fik
gjort den klar til de nye ejere. Den anden
virksomhed var i håndværkerbranchen, som
var helt anderledes end den oversættelsesverden, jeg kom fra med højtuddannede mennesker, sikker leverandørservice og højt
etisk kodeks. Begge steder fik jeg bevist, at
jeg kunne vende en virksomhed og gøre den
økonomisk succesfuld, men det var ikke sjovt
og gav ikke nogen dybere mening. Der fandt
jeg ud, at det også betød noget for mig, at det
betyder noget, hvilket produkt du sælger,”
siger Anders Philipsen.
Og det er det, der i dag har bragt ham og
familien til Bali. Herfra hjælper han blandt
andet en af sine virksomheder med at udnytte markedsmulighederne i Asien. Virksomheden kan, ved hjælp af sine NoFloodsprodukter, være med til at afværge de værste
konsekvenser ved oversvømmelser. Det er
den kategori inden for naturkatastrofer, der
forvolder de største menneskelige og økonomiske skader på verdensplan og forventes at
koste 1000 milliarder dollars årligt i år 2050.
Det er der en mening at arbejde med, og
Anders Philipsen har som nævnt fundet ud
af, at hans virke skal være ”impact-drevet”.
Det handler ikke bare om at sælge produkter
og tjene penge, men om at gøre en forskel,
tjene penge og leve op til et højere formål.
”Med NoFloods gør vi eksempelvis en
forskel. Vi kan beskytte hele bydele og folks
huse, og det gør, at folk kan blive boende. Jeg
har set folk, der kunne have mistet alt, stå
med tårer i øjnene og takke os for, at vores
produkter virkede efter hensigten. Det er fantastisk med et produkt som det, der gør en
reel forskel. Jeg synes stadig, at det er vigtigt
selv at tjene sine penge, men det skaber yderligere værdi, at der også er en mening med
det,” fortæller Anders Philipsen. Han er ikke
i tvivl om, at Asien kommer til at danne
ramme for nye virksomhedseventyr, uanset
om han og familien på et tidspunkt beslutter
sig for at vende snuden mod Danmark igen.
”For mig er Asien et kæmpe vækstmarked
de næste 20-30 år. Det er ikke kortsigtet,
at vi er her nu, men uanset om vi bliver her
eller vender tilbage til Danmark, er der
meget forretning herude, der skal bygges op,
og den erfaring jeg får nu, tager jeg med mig,
hvor end jeg bosætter mig,” slutter han.
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Nu skal du aktivt
tage stilling til ESG
i dine investeringer
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Hidtil har du som investor blot skullet fortælle om din viden og
kendskab til investering, før du kunne komme i gang med at
investere. Fremover skal du også tage stilling til det bæredygtige
aspekt i dine investeringer. De nye regler trådte i kraft den 10.
marts, men bliver først rullet helt ud i de kommende år.

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

Som investor bliver man fremover bedt om
at forholde sig til mere end blot kendskab til
investeringer og ønsket risikoprofil, når man
skal investere sine midler. Nu skal du også
aktivt tage stilling til, hvor vigtig bæredygtighed er for dig, når du investerer, efter at den
såkaldte disclosure-forordning trådte i kraft
den 10. marts.
Forordningen er et led i EU-Kommissionens Action Plan for Financing Sustainable
Growth sat i verden for at sikre harmoniserede krav til finansielle virksomheders bæredygtighedsrelaterede oplysninger, herunder
at tydeliggøre hvilke risici og negative påvirkninger relateret til bæredygtighed, de enkelte
investeringer har. Det har der ikke tidligere
været krav om, men det håber man med den
nye forordning at ændre på ved, at finansielle
markedsdeltagere og finansielle rådgivere
giver investorerne bestemte oplysninger, så
der opnås en mere klimarobust udvikling.
”Det kommer til at have en vis indvirkning i
forhold til den måde, vi er vant til at arbejde
på. Formueplejes generelle tilgang til området
har dog i forvejen været aktivt at spørge ind til
vores kunder og potentielle kunders ønskede
profil på ESG-fronten, men nu bliver det i
højere grad sat på formel i forhold til at følge
lovens bogstav. Vi kan allerede se på efterspørgslen, at interessen for bæredygtige
investeringer er kraftigt stigende. Derfor giver
det god mening med nye regler på området, så
det fremgår, hvordan den enkelte investeringsløsnings ESG-regnskab ser ud,” siger Søren
Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Reglerne implementeres over tid
Ikke alle de nye regler er gældende allerede
fra 10. marts, men træder først i kraft ved indgangen til henholdsvis 2022 og 2023. Oplysningsforpligtelserne minder i karakter om de
krav, der bliver stillet i MiFID II-reglerne,
hvor man skal sørge for at kende kundens
grundlag og risikoprofil for at investere. Med
den nye forordning skal ESG-risiciene indgå i
beskrivelsen af alle finansielle produkter og
stilles til rådighed for kunden fra 10. marts.
Nye regler på et så komplekst område er
dog ingen garanti for, at alt spiller fra første
fløjt. Hensigterne er fine, men trods alt ingen
magisk formel. For eksempel er den helt store
udfordring at finde og udvælge de korrekte
ESG-data, så der kan foretages reelle sammenligninger på tværs af investeringsløs
ninger. Af den årsag er selve afrapporteringen
først programsat til den 30. juni 2022.
”På brancheniveau er alt ikke klar fra dag 1
i forhold til de nye regler. Både branche og
myndigheder befinder sig i en slags testfase,
hvor man ikke præcis ved, hvad der virker, og
hvad der har relevans, og hvilke data, der skal
benyttes. For os som kapitalforvalter og formuerådgiver er det vigtigt, at der ikke bliver
tale om et tæppebombardement af spørgsmål
til investorerne, men at det primære fokus ligger på offentliggørelse af oplysninger, der er
væsentlige, og som er med til at skabe værdi
for kunden i stedet for forvirring. Klare og
lettilgængelige oplysninger omkring bæredygtighed er vigtige for at fremme bæredygtige
investeringer. For at kunne lykkes i praksis
>>
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”

Med salget af Hot n’Sweet kunne vi
afvikle generationsskiftet på en gang
frem for over en hel årrække.

FREMOVER
SKAL VI ....
...oplyse endnu mere
indgående om bæredygtig
heden i vores investeringer
og teste kundernes ønsker
for, hvordan bæredygtighed
skal fylde i deres portefølje.
kræver det, at reglerne er meningsfyldte,
relevante og forståelige for investorerne. Der
skal helst ikke ske en overflod af information
i investerings- og rådgivningsprocessen, så
vil de nye regler potentielt give bagslag,”
forklarer Søren Astrup.
Udvidet spørgsmålsbatteri
For kundedirektør Helle Snedker og hendes
team af rådgivere betyder de nye regler helt
specifikt, at de skal udvide den spørgeramme, de normalt møder kunderne med.
Det er ikke unormalt, at den slags regelændringer forekommer, så på den led har kundedirektøren ikke mærket den store forskel
fra før til nu.
”Konkret har de nye regler haft den konsekvens, at det spørgebatteri, du bliver udsat
for, før du kan foretage din investering, er
blevet mere omfattende end hidtil – og for
kapitalforvaltere, banker og andre øger det
som nævnt kravet til dokumentationen. I Formuepleje har vi længe mærket vores kunders
stigende lyst til og behov for at tænke bæredygtighed ind i deres investeringer, så overgangen til de nye regler er relativt overkommelige for os i mødet med kunden. Det
betyder dog, at vi lige har skullet justere indholdet af vores første møde med kunden, så
den tager højde for regelændringerne, så vi
kan identificere den ønskede bæredygtighedsprofil hos dem, vi sidder overfor,” forklarer Helle Snedker, kundedirektør og partner
i Formuepleje.
Opgaven bliver herefter at finde ud af,
hvorvidt investor alene ønsker maksimalt
afkast i forhold til den ønskede risiko, eller

om der er andre forventninger til de investeringsløsninger, der præsenteres for dem.
”Det kunne være ting som miljøpåvirkning, CO2-udledning og alle de ting, der falder ind under ESG-paraplyen, som vi skal orientere om. Hidtil har vi udelukkende skullet
sikre, at kunderne har et vist niveau af viden
om, hvad de investerer i. Fremover skal vi
oplyse endnu mere indgående om bæredygtigheden i vores investeringer og teste kundernes ønsker for, hvordan bæredygtighed
skal fylde i deres portefølje. Det er vi helt
trygge ved, fordi vi inden for de seneste par
år netop har lanceret vores to Better Worldfonde for at imødekomme den stigende efterspørgsel,” forklarer Helle Snedker.
Formuepleje Better World Global Opportunities og Better World Environmental Leaders er begge investeringsforeninger, hvor
bæredygtighedselementet vejer tungt. Global
Opportunities er en bred global aktieportefølje, mens Environental Leaders består af en
mere specialiseret portefølje og kun investerer i selskaber, der opererer inden for vand,
energi, fødevarer eller affald og genanvendelse. Britiske Impax Asset Management,
der har flere årtiers erfaring i bæredygtige
investeringer og var en af de første i verden,
der slog sig op på dette tema, leverer rådgivning om aktieudvælgelsen i begge Formueplejes Better World-fonde.
”I forvejen følger alle Formueplejes investeringsfonde FN's gældende principper for
ansvarlig investering (UN PRI), og det kan
sagtens være, at det for nogle giver mening
at have en portefølje med både Safe, Penta og
Better World Environmental Leaders. På den

måde har man en portefølje med ansvarlige
investeringer, hvor både middel og høj risiko
indgår, og flanken i forhold til bæredygtighed
er afdækket. Det er sådanne løsninger, vi kan
være med til at skrue sammen, når vi yder
vores rådgivning,” oplyser Helle Snedker.
Bæredygtighed og gode afkast er
ikke modsætninger
Undertiden hører man stadig, at bæredygtige
investeringer betyder, at man så går på kompromis med afkastet, men med den grønne
bølge, der skyller ind over det meste af verden, er det, der måske engang var en gammel sandhed, nu en saga blot, fremhæver
Søren Astrup.
”Det store dilemma i bæredygtige investeringer har altid været, om det bæredygtige
sker på bekostning af afkastet. Der er efterhånden en del, der tyder på, at dette dilemma
er falsk, og at de to ikke er hinandens modsætninger. Der er ingen tvivl om, at hele den
grønne omstilling er mere end et forbigående
modefænomen. Tværtimod er der tale om en
igangværende megatrend, der står som en af
de absolut vigtigste prioritereringer for alle i
disse år, hvad end det gælder beslutningstagere, virksomheder, befolkning eller kapitalforvaltere,” slutter Søren Astrup.
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Byggeriet har været præget af et historisk højt aktivitetsniveau
de seneste år. Siden 2010 er der på årsbasis blevet fuldført
næsten 600.000 kvadratmeter boligbyggeri i København og
næsten 350.000 kvadratmeter i Aarhus.
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Ejendomsmarkedet
gemmer på et væld af
investeringsmuligheder
Ejendomsmarkedet i København og Aarhus har udviklet sig gunstigt
i de senere år, men der er mere i vente i form af høje vækstrater i de
kommende 10 år. Den udvikling skal Formuepleje Ejendomme tage sin
del af, understreger ejendomsdirektør Kristian Voldsgaard.

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

Der har været fuld gang i ejendomsmarkedet i
Danmark i de senere år, der er det stadig, og der
vil også være det i de kommende 10 år. Den udvikling skal Formuepleje Ejendomme være en del af,
fastslår ejendomsdirektør Kristian Voldsgaard, der
i denne tid er på jagt efter flere egnede investeringsejendomme, der skal danne rammen om nye
fonde i Formuepleje Ejendomme-regi.
I forbindelse med årsrapporterne for Formuepleje Ejendommes tre første ejendomsfonde har
Kristian Voldsgaard af Colliers International Danmark fået udarbejdet et notat om udviklingen på det
danske erhvervsejendomsmarked i København og
Aarhus. Konklusionen i det notat er temmelig klar:
”Boligudlejningsmarkedet i Danmarks to største byer har ud fra et efterspørgselsperspektiv
oplevet gunstige forhold de seneste år, fordi
befolkningstallet i vores to største byer er steget
med 17-21 procent i 2010’erne – og den seneste
befolkningsprognose fra Danmarks Statistik viser,
at de høje vækstrater fortsætter i de kommende 10
år. Det er nyttig viden for os, når vi skal ud at investere i nye ejendomme,” fortæller Kristian Volds
gaard, der understreger, at ejendomsinvesteringer
er en god form for risikospredning som supplement til de klassiske investeringsaktiver som
aktier og obligationer.
Investeringsejendomme har de seneste mange
årtier vist sig at være en stabil aktivklasse, hvor
udsvingene i afkastet varierer mindre fra år til år
end for aktier. Derfor er det en god ide at rette

kikkertsigtet mod ejendomme, hvis man har
mulighed for det.
”Det skyldes primært, at nogle segmenter inden
for fast ejendom ikke er nær så følsomme overfor
konjunkturelle udsving. Den lavere følsomhed
skyldes først og fremmest, at ejendomme er et indkomstaktiv, hvor man via lejeindtægter genererer
stabil indtjening fra driften. Dermed kan man tilbyde investorer stabile og inflationssikrede pengestrømme. Det er i al sin enkelhed forretningsmodellen, når man investerer i ejendomme,” forklarer
Kristian Voldsgaard, der i første ombæring altid
kigger mod København og Aarhus, når han leder
efter egnede investeringer uden dog at frasige sig
muligheden for at kigge mod andre byer.
De store byer byder på befolkningstilvækst
Det er nemlig i København og Aarhus, at udvik
lingen for alvor sker. Det er her, væksten er, og
væksten er det, der sørger for en vis sikkerhed
under ejendomsinvesteringer.
Selv om de to byer vokser i nogenlunde samme
takt, er der forskelle i måden, de vokser på. Det er
forskellige ting, der driver befolkningsvæksten i
henholdsvis den danske og jyske hovedstad.
I København er væksten primært drevet af tilflyttere fra udlandet og et massivt fødselsoverskud,
mens flyttebalancen mellem København og resten
af Danmark de seneste år har været negativ. Det
billede er imidlertid lidt anderledes i Aarhus, hvor
væksten også er drevet af et stort fødselsoverskud,
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men til gengæld meget få tilflytninger fra
udlandet, mens flyttebalancen mellem
Aarhus og resten af Danmark er stor.
”Når vi går ind som investorer, er det ikke
så afgørende, om befolkningstilvæksten sker
på den ene eller anden måde. Det er mere
vigtigt, at vi ved, at væksten er der. Den giver
god sikkerhed for lejeindtægterne, og at
vores investering tjener sig hjem og sikrer
det afkast, vi har stillet investorerne i udsigt.
Uanset hvordan en stigende befolkning fremkommer, vil den – alt andet lige – betyde
højere efterspørgsel på boliger, hvilket ud
fra et investorperspektiv er positivt,” nævner
Kristian Voldsgaard.
Byggeriet er gået stærkt i de store byer
Colliers har også kigget nærmere på byggeaktiviteten i de to største danske byer. Og
det har i de seneste 10 år nået et omfang,
der gør, at huslejerne ikke længere stiger i
samme takt.
”Byggeriet har været præget af et historisk højt aktivitetsniveau de seneste år. Siden
2010 er der på årsbasis blevet fuldført næsten
600.000 kvadratmeter boligbyggeri i København og næsten 350.000 kvadratmeter i
Aarhus. Det er heftige tal, og det betyder, at
boligudbuddet i København stort set kan
følge med efterspørgslen, og i Aarhus er der
efterhånden opnået balance på boligudlejningsmarkedet. Det gør, at lejeniveauerne er
stagneret i forhold til tidligere,” lyder det fra
Kristian Voldsgaard.
Tempoet i byggeaktiviteten er dog blevet
sænket gennem 2020. Colliers tal, der går til
og med 3. kvartal 2020, viser, at det samlede
påbegyndte byggeri for 2020 lander under
2019-niveauet.

”Overordnet set betyder det, at man må
regne med, at mængden af nye boliger de
kommende 24 måneder bliver lavere end de
seneste tre-fire år. På den baggrund forventer vi, at lejeniveauerne i de to byer vil blive
på de nuværende niveauer, men det kommer
også efter, at den heftige byggeaktivitet i de
tidligere år gør, at vi ser lidt øget tomgang i
både København og Aarhus, hvor flere lejemål står tomme end før. I København handler
det dog primært om større boliger,” vurderer
Kristian Voldsgaard og tilføjer:
”Det store udbud betyder, at man ikke
længere kan påregne 100 procents udlejning
uanset hvad. Vi skal ikke så lang tid tilbage,
før alt var lejet ud uanset boligens størrelse
og beliggenhed. Udbuddet gør, at folk kan
tillade sig at være mere kræsne og selektive.
Det stiller højere krav til udviklerne af boligprojekter end førhen – både i form af indretning, de rette boligstørrelser og de omkringliggende faciliteter. De ejendomme, der kan
opfylde disse krav, har fortsat høj udlejningsprocent og lave fraflytningsrater,” oplyser
Kristian Voldsgaard.
Forskellen mellem at være i de større og
mindre byer handler som i så mange andre
investeringssammenhænge om afkast og
risiko. Er man på jagt efter et højere afkast på
ejendomsinvesteringer, kan det være en god
ide at kigge uden for hovedstæderne, om det
så er den danske eller jyske. Her er afkastmulighederne begrænsede, men det samme
gælder risikoen. Ude i landet forholder det
sig modsat. I grove træk i hvert fald.
”Når man er i hardcore centrum i de store
byer, skal man berede sig på mindre afkast,
men til gengæld er risikoen for tomgang i
ejendommene minimal, og det er bare et
spørgsmål om at sætte lejen rigtigt. Omvendt
kan man bevæge sig uden for de større byer
og opnå mulighed for et højere afkast, fordi
der ikke er så meget risiko på prisen – til
gengæld øger man risikoen for tomme lejemål. Det er den afvejning, vi hele tiden skal
foretage,” siger Kristian Voldsgaard.
Rentestigninger påvirker
Men hvad med renterne? I 2020 var tankegangen, at de var lave og ville forblive det i
lang tid endnu, men i februar skete der noget
i rentemarkederne, og rentestigninger kom
på tapetet igen. Det er ingen hemmelighed,

at ejendomsmarkedet længe har været
begunstiget af de ekstremt lave rente
niveauer. Rentestigningerne påvirker også
investeringerne i Formuepleje Ejendomme,
men på forskellig vis, forklarer Kristian
Voldsgaard:
”I vores nuværende ejendomsinvesteringer er rentestigningerne ikke noget problem.
De er alle finansieret med fastforrentede lån,
og ejendomme er desuden steget i værdi. I
de nye ejendomsinvesteringer, vi kigger på,
vil de stigende renter påvirke afkastet en lille
smule i nedadgående retning, men ikke noget kritisk overhovedet. Så for os er det lidt
forskelligt, om det er godt eller dårligt med
stigende renter: Hvad angår de nuværende
investeringer, er det fint, hvis renterne stiger,
men for de nye investeringer, må de gerne
falde lidt.”
Kristian Voldsgaard regner med, at der i
løbet af forårsmånederne vil være mere
konkret nyt at fortælle fra Formuepleje Ejendomme, når nogle af de påtænkte investe
ringer falder endegyldigt på plads.
”Vi får løbende tilbudt mange nye ejendomsinvesteringer, og det kommer os til
gode, når vi er i stand til at hugge til – så får
vi endnu flere gode ting at vælge imellem. Så
bliver vi set i markedet og får tilbuddene som
nogle af de første. Det er kunsten at nå dertil,
fordi det styrker vores forhandlingsposition,”
slutter Kristian Voldsgaard.

VIL DU HØRE
NÆRMERE...
...om muligheden for
at blive investor i
Formuepleje Ejendomme,
er du altid velkommen til
at tage fat i Formuepleje.
Ejendomsinvesteringer
kræver en minimums
investering på 750.000
kroner.
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Alle kender Samsung
– men kun få kender forretningsmodellen
De fleste forbinder sydkoreanske Samsung med mobiltelefoner og elektronik,
men det er et helt andet sted, at Samsung har langt størstedelen af sin
indtjening. Samsung er i det forløbne år blevet en af de 10 største positioner
i Formueplejes globale aktieportefølje.
AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, pressechef, Formuepleje // jbk@formuepleje.dk

KLAUS INGEMANN, CFA
Co-Chief Investment Officer
Global Core Equity
AllianceBernstein

Rundt om i verden i utallige husstande står der millioner og atter millioner stykker af elektronik fra sydkoreanske Samsung, og det er verdens største producent af mobiltelefoner. Stort set alle vil kunne
genkende Samsung-logoet, når de ser det, og det er
med til at gøre de til et af de mest kendte og mest
værdifulde brands på kloden. Forbes rangerer
således Samsung som det ottende mest værdifulde
brand i verden, mens Visualcapitalist.com har den
sydkoreanske mastodont som nummer fem.
Det pudsige er imidlertid, at det hverken er
mobiltelefoner eller fjernsynsskærme, der for alvor er
skyld i, at Samsung tjener penge. Det er tværtimod
halvledere, der på engelsk hedder semiconductors,
og som er den hukommelseschip, der blandt

andet udgør hjernen i al elektronik som smartphones
og computere. Her er Samsung en af verdens største,
og indtjeningen på semiconductors er tårnhøj sammenlignet med mobiltelefoner og elektronik, blandt
andet fordi det er teknologisk krævende at fremstille.
”De fleste vil nok pege på Samsung som en
mobilproducent, og virksomhedens omsætning fra
mobiltelefoner udgør da også knap halvdelen af den
samlede omsætning, men det er ikke i mobilforretningen, at de tjener de fleste af deres penge. Ind
tjeningen herfra udgør måske 20 procent af den
samlede forretning, hvor 80 procent stammer fra
semiconductor-delen. Elektronikdelen af Samsung
udgør til sammenligning nærmest ingenting af indtjeningen, et godt stykke under 10 procent, men de

FAKTA OM SAMSUNG I
FORMUEPLEJES AKTIEPORTEFØLJE
• Samsung udgør 3,35 procent i Formueplejes
globale aktieportefølje og er således en af
vores 10 største positioner.
• Formuepleje har en samlet aktiebeholdning
på cirka 30 milliarder kroner, og udvælg
elsen af aktier sker i et samarbejde med
AllianceBernstein.
• Samsung har en markedsværdi på 506 milliarder dollars.
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kan godt lide denne del af forretningen alligevel, fordi de er stolte af,
at brandet er så velkendt,” forklarer Klaus Ingemann, investerings
direktør hos AllianceBernstein, der står for udvælgelsen af aktier i
Formueplejes globale aktieportefølje.
Verdens største smartphoneproducent
Selv om mobilforretningen ikke udgør den væsentligste del af Samsungs indtjening, er Samsung alligevel verdens største producent af
mobiltelefoner, som i dag er lig med smartphones.
”Samsung sælger over 300 millioner smartphones om året og
sidder på omkring 20 procent af verdensmarkedet, så det er en
meget stabil forretning for dem. I dag har alle en smartphone uanset
folks øvrige velstandsniveau, og der bliver næsten ikke solgt mobiltelefoner i dag, som ikke er smartphones,” siger Klaus Ingemann.
I semiconductor-divisionen handler det om at være størst og mest
omkostningseffektiv. Her ligger Samsung i top på begge fronter.
”Semiconductors er en commodity-industri, selv om de kræver
teknologi. Den profil passer Samsung perfekt ind i. Når industrien
er nede i en bølgedal, tjener Samsung stadig penge, mens næsten
alle andre taber. De kan dermed fortsætte med at investere sig ud
af nedgangen,” fremhæver Klaus Ingemann.
Samsung-aktien nød godt af Trumps handelskrig med Kina
Da coronapandemien brød ud sidste år, fik Samsung-aktien som så
mange andre et tryk ned, men det tabte blev hurtigt genvundet, og
aktien er faktisk steget over 55 procent fra det niveau, den havde, før
corona-kursfaldene satte ind.
”Samsung-aktien er for alvor kommet med i porteføljen det seneste års tid, fordi den er forholdsvis cyklisk og har haft en pæn performance. Aktiens performance har gjort den til en top 10-aktie i
porteføljen. Samsung har blandt andet haft medvind på grund af det
forbud, som USA’s tidligere præsident Donald Trump udstak i forhold til kinesiske virksomheder, så USA’s handelskrig kom i den
grad Samsung til gavn, fordi Sydkorea ligger lunt i svinget uden at
blive ramt, når kinesiske virksomheder bliver ramt af sådanne handelshindringer,” oplyser Klaus Ingemann.
Rent praktisk nyder Samsung godt af det, når kinesiske selskaber
som Huawei ikke kan få fat i de elektroniske komponenter. Det salg
kan Samsung så overtage, fordi sydkoreanske virksomheder ikke er
hvirvlet ind i opgøret om den amerikansk-kinesiske magtbalance.
”Handelsbegrænsningerne er med til at skabe nogle flaskehalse,
og det kan selskaber som Samsung lukrere på. Når der ikke er
nok kapacitet af semiconductors, ryger prisen i vejret, og på den
baggrund forventer vi, at omsætning og indtjeningsmarginaler vil
stige yderligere i 2021 og 2022. Så der er udsigt til stigende avancer.
Det er lidt samme princip, som vi har set herhjemme med Maersk
Line, hvor kapaciteten af containere på verdenshavene er svundet
ind efter corona, og det har sendt fragtraterne i vejret,” forklarer
Klaus Ingemann.
Samsung lever op til strikse ESG-krav
Derudover nævner Klaus Ingemann, at AllianceBernstein ved et
reelt tjek har undersøgt Samsung til bunds for, om selskabet lever
op til de stadigt stigende ESG-krav, som investorer skal leve op til.

”I Kina, hvor hele den elektroniske værdikæde produceres, er der
en del kontroverser om det, man kalder modern slavery. Folk bor
og arbejder i lejre for stort set ingen løn. Vi har talt med Samsung
og fået et godt indblik i, at de har en god inspektionspolitik, hvor de
besøger alle underleverandører uanmeldt og har en best in classpolitik på dette felt.”
”For vores vedkommende identificerer vi de selskaber, der er
mest i risikozonen for at overtræde ESG-reglerne og få en sag på
halsen. Risikerer vi en sag, er det jo lig med en øget risiko, og det
skal der være en fair pris på. For selskaberne betyder det, at det
koster på deres kapitalomkostninger, så det er altså ikke nogen ligegyldig ting. Opdager vi, at noget er galt, tager vi til at begynde med
en snak om det, og hvis selskabet så ad flere omgange ikke ville
justere kursen, er sidste udvej at sælge. Det har vi oplevet med et
selskab i Kina, som investerede i kul og blev ved med det.”
Det vidner om, at opfyldelse af ESG-krav skal være i orden, hvis
selskaber skal være en del af den globale aktieportefølje.
Aktieportrættet er hverken en investeringsanalyse eller en handelsanbefaling om køb
eller salg af aktien og/eller investeringsløsninger udbudt af Formuepleje.

FAKTA OM SAMSUNG
• Samsung blev grundlagt i 1938 som en handelsvirksomhed. I 1960’erne gik Samsung ind i elektronik. I dag er
semiconductors og mobiltelefoner de to vigtigste grene af
forretningen.
• Indtjeningen stammer især fra semiconductors-forretningen, hvor de største konkurrenter er Intel (USA), TSMC
(Taiwan) og SK Hynix (Sydkorea) samt rækken af Kinas
semiconductor-producenter. Kina udgør med ca. 60 procent suverænt det største marked for semiconductors på
verdensplan.
• Samsungs omsætning i 2019 lød på 197,7 milliarder dollars,
og målt på omsætning gør det virksomheden til den 19.
største i verden. Resultatet før skat lød på 26,1 milliarder
dollars. Antallet af ansatte var ved udgangen af 2019 cirka
287.000.
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Opsigtsvækkende
start på 2021
Begyndelsen på 2021 har betydet ny præsident i USA, en periode
med heftig spekulation i januar karakteriseret ved GameStop-aktien,
inden inflationsfrygt og kraftige rentestigninger svingede taktstokken
i februar og fastlagde det herskende tema for 2021. Udviklingen kan
også aflæses i Formueplejes investeringsløsninger, hvor dem, der er
baseret på aktier og virksomhedsobligationer har fået en fin start,
mens det modsatte gør sig gældende for obligationsfondene.

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

• Det har været en særdeles begivenhedsrig start på året i
de finansielle markeder, hvor både januar og februar bød
på store overskrifter.
• Januar lagde fra land med indsættelsen af Joe Biden som
ny præsident i USA efter Donald Trump, men det var i
højere grad spekulationen primært rettet imod GameStop-aktien, der skabte dønninger i de finansielle mar
keder. Spekulationen handlede om, at mange hedgefonde
havde shortet (spekulation i kursfald, red.) GameStopaktien, og det fik et stort antal private investorer til at
købe op i aktien i stedet. Den udvikling gav også kurs
reaktioner i den resterende del af aktiemarkedet.
• I februar fadede ovennævnte spekulation dog relativt
hurtigt ud igen og blev i stedet afløst af en pludseligt
opstået inflationsfrygt med dertilhørende rentestigninger,
især i de lange amerikanske renter. Rentestigningerne
og inflationsbekymringerne fandt paradoksalt nok sted,
fordi de gode nyheder oven på COVID-19 stod i kø, og
investorerne så meget optimistisk på de økonomiske
udsigter, ligesom de økonomiske nøgletal bekræftede, at
der var ved at komme godt gang i det globale opsving.
• Udviklingen medførte blandt andet markante kursfald i
danske realkreditobligationer, og af den grund blev
Formueplejes obligationsfond Fokus, der består af danske realkreditobligationer, negativt påvirket. Da Fokus
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samtidig udgør rentemotoren i Fomueplejes balancerede
foreninger som Pareto, Safe, Epikur og Penta blev disse
også negativt påvirket på afkastet. Sidst i februar ramte
renteudviklingen også aktiemarkedet, som blev ramt af
nogle relativt kraftige kursfald.
•P
 å aktiefronten lå første halvdel af februar ellers til den
gode side efter en regnskabssæson over forventning, god
udrulning af COVID-19-vacciner og flere hjælpepakker på
vej i USA. Det satte yderligere en streg under den sektorrotation, der satte ind tilbage i november, da de første
nyheder om effektive COVID-19-vacciner ramte markedet
og satte gang i fornyet håb om, at den økonomiske genrejsning efter COVID-19 ikke havde så lange horisonter.
• Formueplejes investeringsløsninger har også mærket
udviklingen på forskellig vis: De foreninger, hvor der indgår aktier og/eller virksomhedsobligationer har haft en
god start på året, mens udviklingen i februar var negativ
for de foreninger, hvori der indgår obligationer.
• I Formuepleje Optimum, der har risikoprofil lav, er der
fra årets start således leveret et afkast på 2,92 procent,
hvor det sammenlignelige indeks ligger på 0,76 procent.
Og i Formuepleje Pareto med risikoprofilen under middel ligger afkastet på 4,86 procent år-til-dato, hvor et
tilsvarende indeks ligger med 2,19 procent.

• I Formuepleje Safe, der svarer til en investering med
middel risiko, ligger afkastet på 5,06 procent eller 1,81
procentpoint over middelrisikoindeksets 3,25 procent.
• I Formuepleje Epikur og Penta, der har risikoprofilerne
over middel og høj, er afkastet henholdsvis 4,78 procent
og 5,23 procent, hvor de sammenlignelige indeks ligger
på henholdsvis 5,09 og 8,03 procent. Både Epikur og
Penta består af aktier og obligationer, og efterslæbet skyldes de negative obligationsafkast fra årets start, mens
aktiedelen har leveret positive afkast.
• I Formuepleje Fokus, der er en ren obligationsportefølje, har afkastet i 2021 således været negativt med
6,93 procent.
• Hvad angår Formueplejes aktieporteføljer er der generelt
leveret positive afkast. I Formuepleje LimiTTellus har
afkastet været 11 procent fra årets start, hvor verdens
aktieindekset MSCI har givet 8,03 procent. Formuepleje
Globale Aktier har stort set leveret på niveau med MSCI
og givet 8,68 procent siden årsskiftet.
• T il gengæld mærker Formueplejes to Better Worldfonde, der begge havde et rigtig godt 2020, at aktier med
en grøn profil er kommet sværere fra start i 2021. Better

World Environmental Leaders har således leveret 5,92
procent i afkast og godt 2 procentpoint efter MSCI’s 8,03
procent, mens Better World Global Opportunities ligger
med et afkast på 3,7 procent fra årets start.
•P
 å virksomhedsobligationer har året hidtil været godt, og
Formuepleje Global High Yield har leveret 3,21 procent i
afkast, hvor indekset har givet 0,22 procent i afkast. EM
Virksomhedsobligationer klarer sig også bedre end sit
benchmark med et afkast på 2,56 procent, hvor indekset
ligger i minus med 0,88 procent.
•F
 ormuepleje forventer overordnet set, at vi står foran et
kraftigt økonomisk opsving, når økonomierne for alvor
genåbner – forventeligt hen over sommeren. Vi har fortsat negative realrenter, men stigningerne i renterne har
sat sine spor i aktiemarkedet, hvor selskaber med kraftig
vækst og høj prisfastsættelse har været udsatte. Vi forventer, at de højt prisfastsatte IT-aktier samt selskaber,
som har nydt godt af de ændrede forbrugsmønstre under
COVID-19-nedlukningerne, vil få det sværere i 2021, og
har derfor fastholdt vores fokus på attraktivt prisfastsatte
kvalitets- og valueaktier.

Alle tal er opdateret 17. marts 2021
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AKTIEPOSTER

DE 10 STØRSTE
AKTIEPOSTER
Formueplejeforeningerne er investeret i den samme portefølje med
globale aktier. Her kan du læse om de aktuelt 10 største positioner.*
Cognizant er et multinationalt
selskab med en række datterselskaber 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. Cognizant omsatte i 2020 for mere end 16.7 milliarder dollar og
beskæftiger tæt på 290.000 medarbejdere.
Samsung Electronics blev
grundlagt i 1969 i Suwon,
Sydkorea og er, målt på
omsætning, et af verdens største selskaber inden for elektronik og IT med 287.000 ansatte i 74 lande. Virksomheden
er en del af det sydkoreanske Samsung konglomerat. Blandt
Samsungs produkter er fladskærms-tv, mobiltelefoner,
hårde hvidevarer og meget mere. Virksomheden omsatte i
2020 for 200 milliarder dollar.
Det mere end 100 år gamle Naspers
har hovedsæde i Sydafrika. Derfra
driver de et selskab med brede aktiviteter inden for internetkommunikation, underholdning og gaming. Selskabet ejer en stor andel
af det kinesiske konglomerat Tencent. Omsætning i seneste
regnskabsår var på 22 milliarder dollar. Naspers beskæftiger
mere end 20.000 mennesker på verdensplan.
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Julius Bär er en investeringsbank med hovedsæde i Zürich.
Bankens forretningsområde består af at forvalte velhavende
kunders formuer. Virksomheden omsatte i 2020 for 3,58
milliarder schweizerfranc. Julius Bär har 433,7 milliarder
schweizerfranc under forvaltning. De beskæftiger mere end
6.600 medarbejdere rundt om i verden.
Alphabet Inc. er et holdingselskab
med over 135.000 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 2020 en omsætning på 182,5 milliarder dollar.
SAP SE er det største europæiske softwarefirma 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-medarbejdere. 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 omfatter en bred vifte af
planlægnings- og økonomiprogrammer. SAP omsatte for
mere end 27 milliarder euro i 2020 med over 102.000 ansatte.

Microsoft er et IT-firma med hovedsæde tæt ved Seattle i USA. Firmaet
blev grundlagt af Bill Gates og Paul Allen tilbage i 1975.
Microsoft udvikler og producerer computersoftware,
såsom styresystemet Windows og Office-pakken, samt
forbrugerelektronik, såsom spillekonsollen Xbox og tablets
kaldet Microsoft Surface. Virksomheden er verdens største
softwareproducent målt på omsætning og et af verdens
mest værdifulde selskaber. I 2020 havde Microsoft mere
end 160.000 ansatte og en omsætning på 143 milliarder
dollar.
Wells Fargo & Company er en amerikansk
finans- og bankvirksomhed, som blev stiftet
i 1852, og har hovedsæde i San Francisco i
Californien. Wells Fargo & Co. er en multinational koncern, som dækker i det meste af USA, men er
også til stede i 35 lande i verden med over 70 millioner
kunder. Wells Fargo & Co tilbyder mange af de traditionelle
bankydelser, som fx 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 Networks i
2004 blev Anthem Inc. det største for-profit sundhedsfirma
under Blue Cross & Blue Shield Association, en forening af
sundhedsforsikringsorganisationer. Anthem Inc. omsatte i
2019 for 104 milliarder dollar med over 70.000 ansatte.
Philips er et hollandsk multinationalt konglomerat med hovedsæde i
Amsterdam. Philips har historisk produceret alt fra lamper
til kassettebåndsafspillere. I dag er Philips fokuseret på at
drive den teknologiske udvikling inden for sundhed og velvære samt at levere innovative forbrugerprodukter. Philips
omsatte for 19,5 milliarder euro i 2020 og har mere end
81.000 ansatte over hele verden.

* Bemærk: Der er ikke tale om en anbefalingsliste, ligesom listen ikke er en opfordring eller anbefaling om køb eller salg af værdipapirer. Aktierne
skal ses i sammenhæng med de samlede porteføljer. Rækkefølgen er vilkårlig og ikke udtryk for rangordning. Endelig skal det understreges, at hverken
Formueplejeforeningerne eller Formuepleje har nogen interesse i at omsætte aktierne, idet det alene giver omkostninger til eksterne aktører.
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FORMUEPLEJES FORENINGER PÅ TVÆRS
Oversigt over samtlige Formueplejes investerings- og kapitalforeninger, opgjort pr. 17. marts 2021.
KLASSISKE FORMUEPLEJEFORENINGER

Formuepleje
Optimum
Investeringsunivers og strategi

Formuepleje
Pareto

Lavrisikoportefølje

Formuepleje
Safe

Formuepleje
Epikur

Formuepleje
Penta

Formuepleje
Fokus

Lavrisikoportefølje med anvendelse af tangentporteføljeteori

Rentearbitrage

Typisk gearing

0

1

2

3

4

4

Risikokategori*

Lav

Under middel

Middel

Over middel

Høj

Lav til under middel

Eksponeringer i % af balance
Obligationer

43

51

62

69

71

100

Markedsneutrale stategier

0

3

3

2

2

0

Virksomhedsobligationer

22

10

5

0

0

0

Globale aktier, bruttoeksponering

30

34

30

27

26

0

Markedseksponering i %
Obligationer

47

103

186

278

356

505

Markedsneutrale stategier

0

6

8

9

10

0

Virksomhedsobligationer

24

20

14

0

0

0

Globale aktier, nettoeksponering

33

69

89

109

129

0

10%

10%

10%

10%

10%

10%

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

0,68%

1,54%

1,88%

2,12%

2,36%

1,71%

0,25/0,25%

0,40/0,40%

0,50/0,50%

0,50/0,50%

0,60/0,60%

0,40/0,40%

Indre værdi pr. den 17. marts 2021

137,40

162,18

195,82

238,28

272,20

126,68

High Water Mark

135,95

158,75

190,42

230,37

262,65

136,18

Emission/indløsningsats

ØVRIGE FORMUEPLEJEFORENINGER

Indre
værdi
(17.03.21)

Udbytte

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

Investeringsunivers og strategi

Forbrugsaktier

139,71

18,50 kr.

0,16/0,14

1,88

Globale aktier inden for stabilt og cyklisk forbrug

Globale Aktier

147,24

2,60 kr.

0,19/0,16

1,63

Global aktieportefølje

Globale Aktier – Akkumulerende

121,69

Akkumulerende

0,19/0,16

1,58

Global aktieportefølje

LimiTTellus

220,80

Akkumulerende

0,23/0,20

0,86

Global aktieportefølje med mulighed for risikostyring
10% resultathonorar**

Merkur

121,40

Akkumulerende

0,70/0,70

1,56

Korrelerer svagt med aktier og obligationer

Better World
Environmental Leaders

138,03

Akkumulerende

0,18/0,14

1,59

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

Better World
Global Opportunities

130,40

Akkumulerende

0,18/0,14

1,60

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

Danske Aktier

102,38

8,10 kr.

0,14/0,14

1,61

Danske aktier

EM Virksomhedsobl.

109,19

0,00 kr.

0,55/0,55

1,19

Virksomhedsobl. udstedt af selskaber inden for Emerging Markets

Global High Yield

103,00

0 kr.

0,45/0,45

1,15

Globale virksomhedsobl. med lavere gns. rating end Investment Grade

Obligationer

102,09

0,00 kr.

0,20/0,20

0,59

Danske obligationer og globale virksomhedsobligationer

Rusland

107,78

1,70 kr.

0,62/0,55

2,66

Aktier inden for SNG-området, dog primært russiske

PensionPlanner Stabil

187,33

Akkumulerende

0,35/0,35

1,91

Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

PensionPlanner Moderat

206,43

Akkumulerende

0,40/0,40

1,98

Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

PensionPlanner Balance

256,05

Akkumulerende

0,35/0,35

1,57

Balanceret portefølje med ligelig fordeling af obligationer og aktier

PensionPlanner Vækst

304,46

Akkumulerende

0,35/0,35

1,80

Balanceret portefølje med overvægt af aktier i forhold til obligationer

* Sammenligning med risikoindeks kan ses på formuepleje.dk.
** Der betales først resultathonorar, når indre værdi er højere end sidste gang, der blev betalt resultathonorar. Resultathonorar afregnes månedsvis. For yderligere information om vilkår og
.beregning af resultathonorar, henvises til de enkelte fondes investoroplysninger eller prospekt.
*** Løbende omkostninger beregnet i procent af formuen. Viser summen af honorarer, gebyrer og løbende betalinger, som afholdes af investeringsfonden i løbet af et år.
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FORMUEPLEJES KONCEPT

Forstå Formueplejes koncept på to minutter
Siden 1986, hvor Formuepleje blev stiftet, har vi investeret
ud fra den optimale porteføljeteori. Her er Formueplejes investeringskoncept
kort fortalt – den let udvidede elevatortale om du vil.
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 portefølje for Optimum. Med så stor en andel
af obligationer er risikoen i Optimum
meget lav, og da afkast og risiko følges ad,
er det forventede afkast også meget stabilt og forudsigeligt. Det er dog langt fra
alle investorer, der ønsker meget lav risiko og dermed lavt og mere forudsigeligt
forventet afkast.
I Formuepleje er vores tilgang, at vi i
vores investeringsløsninger bevarer det
optimale forhold mellem aktivklasserne
og i stedet bruger gearing som en løftestang 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 risikojusteret afkast.

KUNDENS ALTERNATIV

Lav risiko

Lav til middel risiko

Middel risiko

Middel til høj risiko

Høj risiko

Forholdet mellem aktivklasserne er det
samme i hver af vores fem blandede
fonde, men risikoen i de enkelte investeringsløsninger, som opnås ved forskellig
grad af gearing, varierer. Pareto er gearet
én gang og har dermed et risikoniveau,
der svarer til under middel. Penta er
gearet fire gange og har dermed en høj
risiko, der svarer til en investering i et
globalt aktieindeks (100 procent aktier).
Formueplejes ældste investerings
løsning hedder Formuepleje Safe. Den
har en middel risiko, og i denne fond
geares din investering to gange. Det vil
sige, at når du som kunde investerer 100
kroner i fonden, så låner Safe 200 kroner
og investerer dem sammen med dig.
Det betyder, at du får afkastet af en investering på 300 kroner, selvom du reelt
kun har indskudt 100 kroner. Samme
princip gælder for de øvrige fonde, men
der geares aldrig mere end fire gange,
som det er tilfældet i Penta, hvor risikoen

er høj og kan måle sig med en investering
i globale aktier.
Det er dog vigtigt at pointere, at det er
fonden (i dette tilfælde Safe), som optager
lånet. Det betyder, at al gearingen 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 K APITALFORENINGER

OPTIMUM

Lav risiko

PARETO

+

SAFE

+

EPIKUR

+

PENTA

+

Aktier
Obligationer

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.
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INTRODUKTION TIL FORMUEPLEJE
Få en uforpligtende introduktion til Formuepleje,
fysisk eller virtuelt, hvor du på cirka en time kan lære Formuepleje bedre at kende.

INTROMØDER

VIRTUELLE INTROMØDER

ODENSE

Tirsdag den 13. april 2021 kl. 17.00

WEBINAR

Onsdag den 7. april 2021 kl. 17.00

KØBENHAVN

Onsdag den 21. april 2021 kl. 12.00

WEBINAR

Torsdag den 15. april 2021 kl. 17.00

AARHUS

Onsdag den 21. april 2021 kl. 12.00

WEBINAR

Torsdag den 22. april 2021 kl. 17.00

HOLSTEBRO

Tirsdag den 27. april 2021 kl. 17.00

WEBINAR

Onsdag den 28. april 2021 kl. 17.00

AARHUS

Onsdag den 5. maj 2021 kl. 17.00

WEBINAR

Tirsdag den 4. maj 2021 kl. 17.00

HELLERUP

Onsdag den 5. maj 2021 kl. 17.00

WEBINAR

Onsdag den 12. maj 2021 kl. 17.00

ESBJERG

Mandag den 10. maj 2021 kl. 17.00

WEBINAR

Torsdag den 20. maj 2021 kl. 17.00

ODENSE

Tirsdag den 18. maj 2021 kl. 17.00

WEBINAR

Torsdag den 27. maj 2021 kl. 17.00

AARHUS

Onsdag den 26. maj 2021 kl. 17.00

WEBINAR

Torsdag den 3. juni 2021 kl. 17.00

HELLERUP

Onsdag den 26. maj 2021 kl. 17.00

WEBINAR

Onsdag den 30. juni 2021 kl. 17.00

MIDDELFART

Onsdag den 2. juni 2021 kl. 17.00

AARHUS

Torsdag den 10. juni 2021 kl. 17.00

HELLERUP

Torsdag den 10. juni 2021 kl. 17.00

ESBJERG

Torsdag den 17. juni 2021 kl. 17.00

AALBORG

Torsdag den 17. juni 2021 kl. 17.00

TILMELDING

ODENSE

Mandag den 21. juni 2021 kl. 17.00

AARHUS

Tirsdag den 29. juni 2021 kl. 17.00

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

HELLERUP

Tirsdag den 29. juni 2021 kl. 17.00

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