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De seneste 18 måneder har udviklingen på 
både på rente-, aktie- og valutamarkederne 
skrevet børshistorie verden over. Først  
oplevede vi for stort set alle aktivklasser de 
hurtigste og kraftigste kursfald nogensinde, 
og senere så vi en tilsvarende udvikling  
– blot med modsat fortegn.

Igen her i 1. halvår 2021 har vi haft en situa-
tion, der har ramt afkastene, og denne gang er 
det mod forventning ikke mindst dansk real-
kredit, det er gået ud over. Det rammer des-
værre vores afkast i Formuepleje, da vi er en af 
landets største investorer i dansk realkredit. 

Vi ærgrer os naturligvis over årets nega-
tive afkast på realkreditobligationerne, men 
forholder os også til, at især de konverter-
bare danske realkreditobligationer lige nu 
ser billige ud sammenlignet med andre tilsva-
rende – og i nogle tilfælde – dårligere obliga-
tioner. Det vil sige, at danske konverterbare 
realkreditobligationer ser meget fordelagtige 
ud for den langsigtede investor. 

Mine kolleger i Formueplejes obligations-
team har skrevet en artikel, hvor de i detaljer 
forklarer den seneste udvikling på det dan-
ske obligationsmarked og ikke mindst, hvad 
Formuepleje forventer af udviklingen frem-
over. Artiklen Det er ikke rentestigninger 
kan læses på formuepleje.dk.

Vi vil ligge i top på længere  
investeringshorisonter
Den seneste tids voldsomme kursbevægelser 
har gjort, at vi i Formuepleje flere gange er 
blevet mødt af spørgsmålet ”Når I siger, I vil 
bevare og øge formuer, hvordan kan det så 

være, at kursfaldene i jeres løsninger har  
været så kraftige?”. Det er et godt spørgsmål, 
og svaret findes i en kombination af tre  
forhold:
1)  Vi kan undervurdere voldsomheden af 

kursfald 
2)  Vi har kun likvide aktiver, så der sættes en 

pris på alt mange gange om dagen
3)  Aktier og obligationer giver ikke hinanden 

modvægt
Det er punkt 3, som er afgørende. Når  

aktier og obligationer tidligere er faldet på 
samme tid, har det altid været, når der enten 
er markedspanik, og alle risikoaktiver sælges 
ud, eller når vi står over for et vækstbillede, 
som er usikkert, og hvor rentekurverne  
stejler – netop som de gør lige nu. Det dog 
vigtigt at understrege, at der altid har været 
tale om meget korte perioder typisk på til 4-8 
uger. Aldrig længere. 

Kigger man derudover nærmere på udvik-
lingen i perioderne, efter de kraftige kursfald 
er indtruffet, er konklusionen klar: 12 måne-
der efter et event (som vi selvfølgelig helst vil 
undgå) klarer vores porteføljer sig nemlig 
bedre end markedet. 

Det har vi set gang på gang, for de kort-
sigtede (og af og til irrationelle) bevægelser i 
markedet forsvinder, som tiden går. Netop 
derfor mener vi heller ikke, at daglige kurs-
udsving er et godt mål for risiko. For hvad er 
den største risiko, man kan løbe på de finan-
sielle markeder? Svaret er risikoen for lang-
varige og måske permanente tab. 

Selvom der er kursudsving, må og skal 
man som kunde hos os derfor have den  

forventning, at det langsigtede afkast i For-
muepleje skal ligge i toppen, når vi måler på 
5, 7 og 10 år. Konkret gerne helt i toppen, 
men minimum blandt de bedste 15% inden 
for risikokategorien. Det er så at sige den 
kontrakt, vi gerne vil lave med jer.

Men ligger vi så der? Det ultrakorte svar 
er ja. Du kan se hele historikken på vores 
hjemmeside eller få en uddybning af en af  
vores rådgivere – og desuden kan vi kigge  
på ratingen hos Morningstar, der med sine 
uafhængige analyser baseret på afkast, risiko 
og omkostninger mere eller mindre kontinu-
erligt placerer Formuepleje i øverste geled. 
Det er næsten overflødigt at nævne, at det er  
vores mål, at det skal fortsætte sådan.

God læselyst – og god sommer
Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at  
ønske dig god læsning med denne udgave af 
Magasinet FORMUE. Denne gang kan du 
læse om investeringsprocessen i Formue-
pleje, investorportræt af Jacob Borch, der er 
passioneret entusiast udi jagt, kunst og biler 
og i øvrigt har et interessant perspektiv på, 
hvad den vigtigste investering i livet er.

Endelig bringer vi en artikel om verdens-
økonomien, og hvordan den har ændret sig i 
ly af den forandrede adfærd under COVID-19, 
og så gør senior formuerådgiver Søren  
Nielsen i artiklen Når skatten er vores ven dig  
klogere på, hvordan det hænger sammen.

I Formuepleje plejer vi ikke bruge meget tid på at fortælle om vo-
res afkast på helt kort sigt. Når jeg nu alligevel vælger at  
bruge lidt spalteplads på at tale om afkast på den helt korte bane, 
så skyldes det, at jeg gerne vil sætte nogle ord på, hvad du som  
kunde kan og skal forvente, når du vælger Formuepleje som  
kapitalforvalter – både på kort og langt sigt.

Søren Astrup, direktør, Formueplejeforeningerne

LEDER 

Afkast i en  
turbulent tid 

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

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

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

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

Få gode råd om økonomi og  
investering på Youtube

Loftet for negative  
renter sænket 1. juli  
hos mange banker

Ny rådgiver til  
Formuepleje i Hellerup

For at sikre at investorerne opnår en langt bedre investering, 
har vi i det forgangne kvartal saneret i Formueplejes investe-
ringsløsninger for dels at gå bort fra et meget snævert inve-
steringsfokus og dels sikre, at vores løsninger ikke har for 
høj risiko. Ved årets indgang havde vi 22 børsnoterede  
investeringsløsninger, men i løbet af 3. kvartal vil vi forvente-
ligt være nede på 18.

Det sker efter, at afdelingerne Forbrugsaktier og  
Rusland ophører og bliver en del af Formuepleje Globale  
Aktier, og det samme gælder afdeling Danske Aktier, som 
også bliver lagt ind under Formuepleje Globale Aktier.

Derudover er Formuepleje Merkur blevet fusioneret 
ind i Formuepleje Safe.

Du kan se fondskoderne (ISIN) på alle Formueplejes 
fonde på formuepleje.dk.

Vil du gerne vide mere om Formuepleje, kan du få dit behov 
stillet på Youtube. Vi har i årets løb produceret en række 
korte videoer af 2-4 minutters varighed, hvor Formueplejes 
rådgivere fortæller mere om et specifikt emne.

Emnerne varierer fra en kort introduktion af Formue-
pleje og det første møde med os, til mere overordnede  
emner som generationsskifte, livrente og aldersopsparing.

Ud over Formueplejes egne videoer med rådgivere  
kan du også en finde en række testimonials, hvor nogle af  
vores kunder – som jo er de bedste ambassadører, der  
findes – fortæller, hvorfor de er kunder hos os. Se video-
erne på youtube.com/formuepleje.

Negative renter er blevet hverdag for mange danskere, og den  
1. juli blev det endnu mere almindeligt, da en række banker her  
har sænket loftet for, hvornår der skal betales negative renter  
til indeståender på 100.000 kroner. Det gælder, hvis du har din 
NEM-konto i banken, men har du ikke det, vil du typisk skulle  
betale negativ rente af hele dit indestående.

De negative renter har åbnet danskernes øjne for perspektiverne 
i at investere pengene i stedet, da det er et godt alternativ til at lade 
pengene stå i banken og betale for det.

Skulle du gå i de samme overvejelser og har brug for gode råd 
og kyndig vejledning i den retning, så står Formuepleje klar til at 
hjælpe. Du kan altid kontakte os på info@formuepleje.dk eller på  
telefon 87 46 49 00.

Den 1. juni bød Formuepleje velkommen til Helle Tækker Lærke, 
der som ny senior formuerådgiver bliver en del af Formueplejes 
rådgiverteam i Hellerup.

Helle Tækker Lærke har arbejdet mere end 20 år i Jyske Bank  
senest som senior investeringsrådgiver for Private Banking.

”Jeg er meget glad for, at vi har kunnet tiltrække en kapacitet 
som Helle. Når vi ansætter nye rådgivere, lægger vi stor vægt på,  
at både kompetencer og erfaring er i orden, så de er klædt på til  
mødet med vores kunder, og det er der i den grad tale om med 
Helle,” udtaler kundedirektør Helle Snedker, hvis rådgiverteam  
med ansættelsen af Helle Tækker Lærke nu består af 18 senior  
formuerådgivere.
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1) Et gensyn med den passive 
”aktieboble”
I denne kommentar fra starten af  
april 2021 reflekterer aktiechef Otto 
Fried richsen over de seneste års  
stigende popularitet i passive investe-
ringsforeninger. Væksten i det passive 
investeringsunivers udgør en reel  
likviditetsrisiko, som i langt højere 
grad gør aktiemarkedet sårbart i for-
hold til tidligere.

2) Virksomhedsordningen giver 
mange muligheder
Denne artikel giver et indblik i virk-
somhedsordningens mange mulig-
heder. Der er fortsat visse begrænsnin-
ger i, hvordan du kan bruge VSO-mid-
lerne, men reglerne er blevet lempet 
en del de senere år. Hvis du derfor er 
revisor, advokat eller anden form for 
selvstændig erhvervsdrivende, er det 
en god ide at få undersøgt, hvilke  
muligheder du har for at investere dine 
opsparede midler i VSO. 
 
3) 20 procent i aktieafkast de  
seneste fem måneder – hvad nu?
Aktiechef Otte Friedrichsen gennem-
går i denne artikel fra april 2021 bag-
grunden for de seneste fem måneders 
udvikling, hvor især den 9. november 
2020 skal ses som en skelsættende 
dato. På denne dato blev fundamentet 
lagt for, at det amerikanske aktiemar-
ked frem til medio april er steget med 
20 procent.

Mest læste på
formuepleje.dk
01.04 – 15.06.2021

Nye flotte  
rammer i Aarhus
I løbet af dette forår har Formuepleje  
udvidet sin tilstedeværelsen i hovedsædet 
i Værkmestergade 25 i Aarhus. Tidligere 
har Formuepleje haft hele 8. etage til sin 
rådighed, men det omfatter nu også 9. 
etage. Målet med udvidelsen er at for-
bedre kundeoplevelsen ved kundebesøg. 

 Håndværkerne har haft arbejdshand-
skerne på det seneste stykke tid, og der 
har været travlt med at skabe de rigtige 
rammer, så vi kan byde endnu flere kun-
der velkommen i de nye omgivelser.

Vi glæder os til at invitere jer indenfor 
i de nye lokaler i Aarhus, men vores døre 
står naturligvis også altid åbne på kon-
torerne i Hellerup og Odense.

 

Formuepleje.dk har i løbet af foråret fået en 
makeover. Det betyder, at siden har fået ny 
struktur og helt nyt udtryk og layout, men du 
kan stadig finde meget af det samme gode ind-
hold, du kender fra den gamle hjemmeside.

 Under menupunktet ”Dagens udvikling” 
har vi for eksempel samlet dagens kurser, den 
historiske udvikling i afkastet for Formueple-
jes investeringsløs ninger, nyheder fra Formue-
pleje og markeds nyheder fra Ritzau.

 I øjeblikket arbejder vi desuden på en dedike-
ret hjemmeside til Formuepleje Ejendomme, 
og vi glæder os til i løbet af sommeren at løfte 
sløret for det projekt, og de mange spændende 
ting, der i øvrigt sker på ejendomsområdet.

Husk også, at du som altid kan holde dig  
opdateret på den seneste udvikling i Formue-
pleje og på de finansielle markeder i vores app.
Har du input til vores nye hjemmeside, hører 
vi gerne fra dig på info@formuepleje.dk.

Har du set vores nye hjemmeside?



AFKAST

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

Hvor teknologiaktierne stjal billedet i 2020, er sektor- og 
faktorrotationen slået igennem i 2021, hvor de valuebetonede 
aktier har taget over. Samtidig har rentestigninger ramt  
især danske realkreditobligationer. Formueplejes aktieafkast  
har indtil videre haft et godt 2021, mens de balancerede  
investeringsløsninger har mærket kursfaldene i dansk realkredit.

Afkastene i 2021 
peger modsat af 
2020 

2021-afkastene peger i hver sin retning alt afhængig af, om der er tale om aktier eller  
obligationer. Udviklingen gælder også Formueplejes investeringsløsninger, hvor vores  
globale aktieportefølje har slået benchmark betragteligt siden årsskiftet, mens obligations-
delen hænger noget efter oven på de massive kursfald i danske realkreditobligationer  
hidtil i år.

Den udvikling sætter også sine naturlige præg på Formueplejes balancerede investe-
ringsløsninger som Optimum, Safe og Penta, hvor aktier og obligationer trækker i hver sin 
retning. På den positive side springer især Formuepleje LimiTTellus i øjnene med et afkast 
på over 18 procent – knap 6 procentpoint foran verdensaktieindekset MSCI. 

Derimod har Formuepleje Fokus, der primært består af dansk realkredit, bidraget nega-
tivt til afkastene.

”Det er historien om gyngerne og karrusellerne. For Formueplejes vedkommende ligger 
vores aktieafkast som nævnt rigtig godt til i LimiTTellus, men vi har haft nogle udfordringer 
med renterne og det stigende OAS-spænd (merrente), der har medført kursfald i dansk  
realkredit. Det lider vores balancerede mandater under p.t., men der er et stort potentiale, når 
vi kigger frem, og vi er ret overbeviste om, at de nok skal komme igen. Vi har ikke noget imod 
at blive målt på de kortsigtede afkast, men det er i det lange perspektiv, vi for alvor skal levere 
varen, og det gør vi heldigvis også – både på 3, 5, 7 og 10 års sigte er vores afkast i top. Også 
når det gælder de balancerede løsninger, som lige nu oplever, hvad, vi vurderer, er midlertidig 
rentemodgang,” forklarer Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Virksomhedsobligationer styrker Optimum, Pareto og Safe
Ovennævnte udvikling gør sig især gældende i Epikur og Penta, der begge ligger under  
deres respektive benchmark, mens Safe ligger på niveau med sit sammenligningsindeks, 
hvorimod Pareto og Optimum begge klarer sig bedre end deres sammenligningsgrundlag. 
Det skyldes, at virksomhedsobligationer udgør en del af porteføljen i Optimum, Pareto og 
Safe, men ikke i Epikur og Penta, og netop virksomhedsobligationer har på linje med aktier 
leveret et positivt afkast i 2021 og medvirker dermed til at afværge de negative bidrag fra 
dansk realkredit.
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AFKAST

”Der bliver generelt talt mest om aktier og obligationer, 
mens vores investeringer i virksomhedsobligationer virkelig 
har leveret varen i år også, og både Global High Yield og EM 
Virksomhedsobligationer ligger over 4 procentpoint (primo 
juni, red.) foran deres benchmark. Det er værd at fremhæve. 
Alt i alt kan man sige, at vi har to aktivklasser, der har klaret 
sig rigtig godt i 2021, og så en, der har trukket i den gale ret-
ning. Men vi har en klar forventning om, at det retter sig 
igen,” fremhæver Søren Astrup og tilføjer:

”Egentlig viser det, at vores model fungerer også i udfor-
drende tider, fordi vores aktieben – og virksomhedsobligatio-
ner – leverer varen på et tidspunkt, hvor obligationsdelen har 
det sværere, fordi der er kommet nogle meget hurtige rente-
stigninger, der skal absorberes.” 

Tingene vendt rundt
Sammenligner man de globale aktiemarkeder i 2020 med de 
første fem-seks måneder i 2021 på et mere generelt plan, er 
tingene vendt mere eller mindre på hovedet.

”Næsten alt er anderledes på de finansielle markeder i for-
hold til sidste år. Det store skifte kom sådan set allerede i  
begyndelsen af november med først præsidentvalget i USA, 
som endte med at falde ud til Joe Bidens fordel, og så den 9. 
november, hvor Pfizer og Biontech leverede epokegørende 
vaccinenyt, som med ét ændrede stemningen i de finansielle 
markeder, som straks så mere lyst på tingene. Det banede 
vejen for valueaktiernes tilbagekomst,” siger Søren Astrup.

Men den optimisme, der begyndte at blomstre på det tids-
punkt, er samtidig det, der har forårsaget de hastige rente-
stigninger i begyndelsen af året især i USA. Når det går godt 
i økonomierne, har renterne det med at stige, og det har 
spredt sig som ringe i vandet, hvor ikke mindst dansk real-
kredit har været ramt med kursfald til følge som resultat af, 
at OAS-spændet (merrentespænd) er kørt ud.

”Rentestigninger er ikke i sig selv bekymrende, hvis det 
har afsæt i, at der er gang i økonomien og gode forklaringer 
på den optimisme. Heller ikke for aktiemarkedets udvikling. 
Men når det sker i et tempo som i starten af året, så begynder 
der at opstå tvivl og frygt for både inflation og rentestigninger. 
Kigger vi frem, er vi overbeviste om, at vi kan levere et afkast 
på vores obligationsinvesteringer, selv om de lige nu og her 
har det hårdt, men i maj reducerede vi renterisikoen, og vi har 
en klar forventning om, at rente- og inflationsfrygten vil finde 
et passende leje,” understreger Søren Astrup. 

Aktier: Value frem for vækst
Når det gælder aktier, er det fortsat Formueplejes forvent-
ning, at der er mere at hente, når det gælder valueaktier i  
forhold til vækstaktierne, der havde kronede dage i 2020.

”Med de værdiansættelser, der er på teknologi- og vækst-
aktier, og den rentefølsomhed, jeg har været inde på, anser 
vi stadig de mere valueorienterede aktier som mere interes-

sante og oplagte at positionere sig i. Hvis den udvikling hol-
der stik, kan det jo godt være, at de teknologibetonede aktier 
på et tidspunkt bliver interessante i et investeringsperspek-
tiv, men vi er kategoriske om, at vi ikke vil købe for dyrt, og 
det bliver der ikke lavet om på,” fastslår Søren Astrup.

”Det gælder om at have tungen lige i munden i denne tid. 
Vi skal ikke mange måneder tilbage, hvor centralbankerne 
afviste enhver snak om, at renterne kunne stige, og nu har  
vi et scenarie, hvor det er gået fra at være nærmest utopi til 
nu at være et reelt scenarie. Det ændrer jo investeringstil-
gangen i alle aktivklasser. Vores ambition er naturligvis, at  
vi skal navigere os bedst muligt igennem de gældende mar-
kedsforhold, og det taler historikken da også for, at vi kan,” 
siger Søren Astrup og fremhæver, at Formueplejes investe-
ringsløsninger som nævnt indledningsvist ligger rigtig godt 
til, når det gælder de langsigtede afkast, som er dem, man 
bør bruge som målestok. 

”Er det ikke overbevisende nok, kan man jo altid bruge 
Morningstar som et uafhængigt pejlemærke. Her ligger vi  
– på nær med nogle få måneder som undtagelser inden for 
de seneste par år – kontinuerligt blandt de tre bedste, og de 
fleste gange allerøverst. Det er en god indikation for, at vi 
faktisk lever op til vores målsætning om at levere de bedste 
afkast,” afrunder Søren Astrup. 

Næsten alt er anderledes på de  
finansielle markeder i forhold til  
sidste år. Det store skifte kom  

sådan set allerede i begyndelsen  
af november med først  

præsidentvalget i USA, som endte  
med at falde ud til Joe Bidens fordel,  
og så den 9. november, hvor Pfizer  

og Biontech leverede epokegørende  
vaccinenyt.
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Da Anne Lütken overdrog Broholm Gods og 
Hestecenter til næste generation, valgte hun 
Formuepleje til at forvalte investeringerne og 
sikre det fremtidige afkast. Ikke for at trække 
sig tilbage, men for at kaste sig ind i et nyt og 
aktivt kapitel af sit liv.

Hos Formuepleje passer vi over 13.000 formuer 
i alle tænkelige størrelser, og lige nu har vi 
mere end 100 mia. kr. under forvaltning. I vores 
største investeringsløsning Safe har vi sikret 
vores investorer et gennemsnitligt årligt afkast 
på mere end 12 procent efter alle omkostninger 
gennem 33 år.

Hvis du vil vide, hvad Formuepleje kan gøre 
for dig, er du velkommen til at ringe til os på 
87 46 49 00 eller booke et uforpligtende 
intromøde på

FORMUEPLEJE.DK

” Det handler om 
at investere sig selv”

Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.
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AF JACOB BREJNEBØL KNUDSEN, pressechef, Formuepleje // jbk@formuepleje.dk

Normalisering efter COVID-19 er ikke lig med, at vi vender tilbage til den verden, vi kendte 
før pandemien. Dertil er for meget forandret, og en række af vores adfærdsændringer er af 
permanent karakter. Investeringsdirektør Henrik Franck kigger i denne artikel nærmere på 
de væsentligste ændringer i verdensøkonomien.

Verden bliver  
en anden efter
COVID-19

COVID-19 har i snart halvandet år været en altoverskyggende 
del af tilværelsen overalt på kloden, og pandemien kommer 
også fremover til at sætte sine tydelige aftryk i, hvordan  
livet leves. 

Ændringerne vil få betydning for både økonomi og de  
finansielle markeder og er derfor noget, der optager Formue-
pleje ekstremt meget, når der skal investeres, forklarer  
Henrik Franck, investeringsdirektør og formand for investe-
ringskomiteen:

”Corona har været katalysatoren for nogle signifikante 
strukturelle ændringer i vores adfærd. Det vil få store og lang-
sigtede konsekvenser for vores samfund, vores økonomier og 
for den måde, vi investerer på. Vores indkøbsmønstre er med 
stor sandsynlighed for altid forandret; og ligeledes måden vi 
arbejder på – og hvor vi arbejder fra, måden vi tilegner os ny 
viden på og den måde, vi producerer varer og services. Sam-
tidig er der klare tegn på, at globaliseringen har toppet, og at 
forsyningskæderne gradvist vil udvikle sig fra at være globale 
til fremover i højere grad at være regionale. Vores rejsevaner 
er også ændret, ikke mindst forretningsrejser. Vi ser på et 
væld af ændringer, som vi først er ved at forstå omfanget af.”

Nogle af ovenstående forandringer er udløst af COVID-19, 
mens andre var sket før eller siden uanset COVID-19.

”Pandemien har fremskyndet den udvikling, der under  
alle omstændigheder ville være fundet sted, og den udvikling 
bliver ikke rullet tilbage. Verden bliver en anden efter  
COVID-19,” siger Henrik Franck.

En række paradigmeskifter
Som eksempler på verdens nye normaltilstand nævner inve-
steringsdirektøren især den nye work from home-tendens, 
der de seneste 15 måneder har sat sit tydelige aftryk på  
arbejdsmarkedet. 

”Tidligere havde de fleste fem pendlerdage om ugen til og 
fra arbejde. Fremover bliver det formentlig mellem en og tre 
hjemmearbejdsdage for mange, og den unge generation har 
næppe heller tænkt sig at møde fysisk op på arbejde fem dage 
om ugen. Det kommer til at få enorm betydning for den måde, 
vi indretter vores kontorer og arbejdspladser. Samme fæno-
men ser vi også i undervisningssammenhæng, hvor onlineun-
dervisning også vil vinde langt mere indpas på bekostning af 
det fysiske fremmøde,” siger Henrik Franck og fremhæver en 
anden stor forandring, nemlig at corona rykkede detailhand-
len på nettet i et endnu hurtigere tempo end forventet.

”Det er jo en af de forventninger, vi har haft længe: At den 
fysiske detailhandel og de selskaber, der ejer bygningerne, vil 
få det svært. Den udvikling har COVID-19 accelereret. Nogle 
af de forandringer, vi har oplevet, er til gengæld midlertidige: 
Rejser, biografbesøg og hele den del, som kaldes oplevelses-
økonomien, kommer kraftigt igen over sommeren,” forklarer 
Henrik Franck og fortsætter:

”Der gemmer sig helt sikkert et opsparet behov i forhold 
til at gå ud og rejse ud igen, så oplevelsesøkonomien skal nok 
vende tilbage i stort set samme form som før pandemien. De 
kraftige finans- og pengepolitiske stimuli over hele verden har >>
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”Producenterne af mikrochips  
kan ikke følge med efterspørgslen, 

og det har ført til nedlukning af  
bilproduktionen flere steder. Vi ser 

også en general prisstigning på  
råvarer, ligesom fragtraterne er 
eksploderet. De fleste af os har  

formentlig også oplevet, at der er 
meget lange leveringstider på de 

varer, vi bestiller.



 

skabt en kæmpe opsparingspukkel, som vil blive afviklet i 
takt med, at økonomierne genåbner. Når der først går hul 
på den ketchupflaske, vil det få enorm effekt på BNP på 
kort sigt,” siger Henrik Franck.

Når folk har fået flere penge mellem hænderne, og  
forbrugsmulighederne samtidig har været begrænset af 
nedlukningen, er det helt naturligt, at den private opspa-
ring er steget. 

”Når nu forbrugsmulighederne vender tilbage, vil vi  
opleve et meget kraftigt økonomisk opsving, hvilket alle-
rede nu har medført betydelige flaskehalsproblemer 
mange steder i de globale forsyningskæder. Producenterne 
af mikrochips kan ikke følge med efterspørgslen, og det 
har ført til nedlukning af bilproduktionen flere steder. Vi 
ser også en generel prisstigning på råvarer, ligesom fragt-
raterne er eksploderet. De fleste af os har formentlig også 
oplevet, at der er meget lange leveringstider på de varer, vi 
bestiller. Det er en direkte konsekvens af den politik, der 
er ført,” forklarer Henrik Franck.

Vaccinerne er nøglen
Betydningen af succesfulde vacciner i forhold til at få  
verdens økonomier i gang igen efter COVID-19 kan ikke 
overdrives. 

”Nu kender vi tempoet af vaccineudrulningen og ved, 
hvordan vaccinerne virker – og ikke mindst, at de virker.  
Så der er allerede sket meget siden februar og marts 2020, 
hvor vi alle blev klar over, at COVID-19 var noget, vi skulle 
forholde os til. Men der er jo den store forskel på dengang 
og nu, at lange leveringstider dengang skyldtes, at der var 

lukket ned for produktionen, og nu handler det om, at 
knaphed på ressourcer og enkeltkomponenter er skyld i 
forsinkelser i vareleverancerne,” siger Henrik Franck.

Hovedrolle til centralbankerne
Men en ting er vacciner og fornyet optimisme. Når det gæl-
der de finansielle markeder, er det især centralbankerne, der 
kan bruges til at forklare, hvorfor coronapandemien ikke kan 
aflæses negativt i afkastene.

”Centralbankernes syn på inflation har ændret sig.  
Førhen var de – især i USA – meget præcise i forhold til, at 
de ville trykke på renteknappen, hvis inflationen nærmede 
sig 2 procent. Der har retorikken ændret sig, og 
udmelding erne fra Federal Reserve (den amerikanske  
centralbank) går nu på, at de er OK med inflation over 2 
procent i et stykke tid. I Europa har ECB (Den Europæiske 
Centralbank) ikke signaleret lige så stærkt, men man kan 
godt forvente, at noget lignende vil ske her også, men USA 
har det med at ligge et stykke foran i pengepolitikken,” 
fremhæver Henrik Franck, der også har noteret sig, at  
centralbankernes funktion i disse år virker udfordret:

”Førhen har de været uafhængige, men vi ser en ten-
dens til, at de i højere grad bliver knyttet til staterne, og vi 
har en forventning om, at uafhængigheden vil være mindre 
synlig i de kommende år. Risikoen ved for tæt parløb mel-
lem centralbanken og den politiske ledelse er, at der ikke 
altid bliver truffet de rigtige pengepolitiske beslutninger, 
som helt og holdent bør træffes ud fra, hvad der tjener  
økonomien bedst og ikke er beregnet til at sikre genvalg  
til politikerne. Det er en bekymrende tendens, som kan 
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rykke ved den tillid til centralbankerne, der har været afgø-
rende for den økonomiske stabilitet i en lang årrække.”

Inflationens tilbagekomst
Førnævnte flaskehalsproblemer har også medført, at vi  
i 2021 igen er begyndt at tale om inflation. Det generelle 
prisstigningsniveau er steget kraftigere, end vi har set i 
mange år, og fænomenet gør sig i særlig grad gældende i 
USA, men Europa begynder også at røre på sig i den  
henseende. 

”Nu stiller mange sig selv spørgsmålet om, hvorvidt det 
er afslutningen på flere årtier med konstant faldende infla-
tion og begyndelsen på en ny epoke med accelererende  
inflation. I Formuepleje vurderer vi, at der hovedsageligt  
er tale om midlertidige prisstigninger. Vi forventer ikke,  
at accelererende inflation for alvor vil blive et tema i årene 
fremover, selv om det hidtil i år har stået øverst på dags-
ordenen. Men vi regner med, at der i en periode vil være et 
øget inflationspres, og det er en naturlig konsekvens af de 
øgede pengemængder, det enorme opsparede forbrugs-
behov og den begyndende omlægning af forsynings-
kæderne,” siger Henrik Franck, der ikke er bleg for at  
erkende, at inflationen har løftet sig mere kraftigt end for-
ventet i år: 

”Men der er fortsat mange ting, der taler imod, at det 
skulle være vedvarende og ikke mindst, at inflationen blot 
tilnærmelsesvist kan nærme sig niveauet fra 1970’erne og 
1980’erne. Dertil har for mange ting forandret sig. Central-
bankerne er blevet langt dygtigere til at styre pengepolitik-
ken, vi har ikke længere indeksering af priser og lønninger 

og blandt arbejdsmarkedets parter er forståelsen af de  
mekanismer, der udløser accelererende inflation og de  
negative konsekvenser herfra, langt bedre end dengang.” 

Inflation udløser frygt for stigende renter
Man kan ikke tale inflation uden at tale rentestigninger og 
frygten for disse. Det har skabt visse dønninger i rentemar-
kedet i 2021, selv om rentestigningerne i virkeligheden er 
relativt begrænsede – i hvert fald i et historisk perspektiv. 

”Der har været rentestigninger, og i USA er den 10-årige 
rente steget fra 0,91 procent til 1,5 procent i begyndelsen af 
juni, og tidligere i foråret var den næsten 1,8 procent. Det 
er jo ikke i sig selv nogen kritisk rentestigning, men hastig-
heden i den har igen gjort det attraktivt for interna tionale 
obligationsinvestorer at investere i amerikanske obligatio-
ner frem for eksempelvis dansk realkredit, og det er en 
medvirkende årsag til, at danske realkreditobligationer er 
faldet siden årets start,” forklarer Henrik Franck, der også 
peger på, at renterne har ligget i så lavt et niveau, at de 
nærmest kun kunne stige derfra.

”Det er værd at huske, så at de stiger, er på ingen måde 
alarmerende, men skal også tages som et udtryk for den 
optimisme, der har indfundet sig, og at der er godt gang i 
økonomierne med den lempelige penge- og finanspolitik 
og relativt god fart i genåbningerne efter den gode vaccine-
udrulning, vi ser. Og rentestigninger begrundet i, at øko-
nomien er i positiv udvikling, er i udgangspunktet ikke  
negative,” konstaterer Henrik Franck. 
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Aldersopsparingen* er den eneste pensionsordning, hvor  
der ikke er nogle skattemæssige påvirkninger på ind- og  
udbetalingerne. Det forholder sig imidlertid anderledes med de 
to øvrige pensionsordninger, ratepensionen og den livsvarige 
livrente. Har du så høj en personlig indkomst, at du betaler 
topskat af den, kan skatten for en gangs skyld være din ven. 
Og faktisk en ualmindelig god én af slagsen! 

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

Når skatten 
er vores ven

Denne artikel er ikke en detaljeret gen-
nemgang af alle ratepensionens og livren-
tens muligheder og begrænsninger, men 
vil primært fokusere på de skattemæssige 
aspekter i forbindelse med ind- og udbeta-
lingerne. Hovedprincippet i beskatningen 
er, at når man har opnået fradrag i den per-
sonlige indkomst af indbetalingerne, så 
indgår udbetalingerne i den personlige 
indkomst på udbetalingstidspunktet. Ind-
betalinger på både ratepension og livrente 
giver fradrag i den personlige indkomst, 
og hvor indbetalingerne på ratepension er 
begrænset til 58.500 kroner årligt, så er 
der i princippet intet loft på indbetalinger 
til livrente.

Helt forståeligt synes mange, at det er 
svært at finde rundt i pensionsreglerne, 
og det samme gør sig gældende med  
vores skattesystem. Når man vælger at 
kombinere de to ting, er der en risiko for, 
at det bliver meget kompliceret. For at 

undgå dette, handler det i denne artikel 
ikke om at regne alt ud med to decimaler, 
men om principperne, og derfor er pro-
center og beløb afrundet i ”hele træsko-
længder”.

Hvornår bliver skatten vores ven?
Det gør den, hvis man er i den situation, at 
man kan indbetale på sin ratepension og/
eller livrente, og få fradrag i topskatten, 
samtidig med at man som pensionist kan 
se frem til at få udbetalingerne i bundskat-
ten. Rent intuitivt er det let at forstå, at 
hvis man kan opnå et fradrag, der er 
større end den endelige beskatning, ja så 
bliver det en overskudsforretning. Det kan 
overraske, hvor stor fordelen egentlig er, 
men det kan nedenstående eksempel 
hjælpe med at vise. 

Lad os gøre det med et eksempel: Anna 
er 45 år og succesfuld afdelingschef i en 
større virksomhed. Hun har en årlig  

 
I denne artikel 
anvendes følgende 
afrundede procenter 
og beløb:

Topskat inklusive AMB: 
56 procent

Bundskat inklusive AMB: 
42 procent

Bundskat eksklusive AMB: 
37 procent 

Topskattegrænse før AMB: 
600.000 kroner 

AMB = Arbejdsmarkedsbidrag 
8 procent

*Se Magasinet FORMUE 2. kvarlal 2021 side 16 for at læse om aldersopsparing.
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Har du så høj en personlig 
indkomst, at du betaler  
topskat af den, kan skatten for 
en gangs skyld være din ven. 
Og faktisk en ualmindelig 
god én af slagsen!

I denne artikel 
anvendes følgende 
afrundede procenter 
og beløb:

Topskat inklusive AMB: 
56 procent

Bundskat inklusive AMB: 
42 procent

Bundskat eksklusive AMB: 
37 procent 

Topskattegrænse før AMB: 
600.000 kroner 

AMB = Arbejdsmarkedsbidrag 
8 procent

bruttoløn på 900.000 kroner. Hun har fuld fart på karrieren og har  
aldrig skænket det med pension en tanke. Hvis Anna fortsætter i 
samme spor, vil hendes fremtidige personlige indkomst se således 
ud, idet hun som pensionist kun kan se frem til folkepension og ATP:

Som det fremgår, er der ret stor forskel på Annas nuværende og 
fremtidige indtægt, så hun lytter heldigvis til rådet om at gøre noget 
ved det. Hun beslutter, at hun fremover vil indbetale alt over topskat-
tegrænsen til en kombination af ratepension og livrente. Det ændrer 
markant ved Annas økonomiske fremtid, der nu ser således ud:

Kroner

Topskat

56%

42%

Løn

Folkepension + ATP

Pension Alder

Kroner

Topskat

56%

42%

Løn Ny ratepension + livrente

Folkepension + ATP

Pension Alder
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Når Anna som 69-årig kan gå på pension, vil hun have sparet så  
meget op på sine pensionsordninger, at hun resten af livet kan se 
frem til en personlig indkomst helt op til topskattegrænsen.

Hvad er de skattemæssige konsekvenser?
Lad os så kigge nærmere på, hvad de skattemæssige konsekvenser 
er for Anna. De 300.000 kroner, som Anna indbetaler på sine nye 
pensionsordninger, ville ellers være blevet topbeskattet med 56  
procent, hvis hun havde fortsat med at få dem ud som løn. Så reelt 
koster det kun Anna 132.000 kroner efter skat at indbetale de 
300.000 kroner på sine pensionsordninger. 

Når de 300.000 kroner rammer Annas pensionsordninger, starter 
bank/pensionskasse med at sende de 8 procent til staten i form af  
arbejdsmarkedsbidrag. Den del af skattebetalingen ønsker staten 
nemlig at få med det samme. Der er således 276.000 kroner tilbage 
inde på pensionsordningerne, som Anna nu kan sætte ud at arbejde i 
værdipapirer. Lige nu ser vi dog bort fra dette, da det er de skattemæs-
sige konsekvenser af ind- og udbetalingerne, der skal undersøges.

Når Anna skal have de 276.000 kroner udbetalt som pensionist, 
så ved vi, at de kommer som personlig indkomst i bundskatten. Og 
fordi arbejdsmarkedsbidraget allerede er betalt, sker udbetalingen 
til den ”rene” kommune- og bundskat på 37 procent, svarende til, at 
Anna får 174.000 kroner udbetalt efter skat.

Afkast på mere end 31 procent!
Når man putter 132.000 nettokroner ind på en opsparing, og der 
kommer 174.000 nettokroner ud i den anden ende, så har man tjent 
mere end 31 procent – alene på ind- og udbetalingerne. Og det er 
derfor, at det er en vanvittig god forretning. 

Og i virkelighedens verden bliver billedet endda endnu bedre, 
for Anna lader naturligvis ikke sine opsparede pensionsmidler stå 
kontant i det 50-årige forløb, som vi kigger på her. Pengene skal jo 
ud at arbejde, og det afkast, der skabes i de 50 år, beskattes med 
Danmarks laveste sats, nemlig PAL-skatten på 15,3 procent. Det  
betyder, at for hver 100 kroner, der skabes i afkast, får næsten 85 
kroner lov at leve videre og skabe mere afkast. Var opsparingen i 
stedet sket i frie midler, hvor afkastbeskatningen er op til 42 pro-
cent, ville kun 58 kroner få lov til at leve videre. Det giver en mar-
kant forskel i et 50-årigt forløb.

Eksemplet her forudsætter naturligvis, at skattesatser og beløbs-
grænser er ens i hele opsparings- og udbetalingsforløbet. Sådan  
ender virkeligheden måske ikke med at blive, men i et langt opspa-
ringsforløb er der altid en politisk risiko, som vi må leve med. 

I vores rådgivning tager vi udgangspunkt i de regler og satser, 
som er gældende nu, og så må vi løbende justere vores planer i takt 
med, at reglerne ændres.

Samtale om og forståelse 
for den samlede økonomi 
er altid afgørende for, at 
den rigtige plan kan laves.
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Hvornår forsvinder fordelen?
Fordelen forsvinder, når man har sparet så meget op i ratepension 
og livrente, at man kan se frem til, at udbetalingerne herfra, tilsam-
men med folkepensionen og ATP, rammer topskattegrænsen. Øger 
man sin pensionsopsparing ud over dette, må man regne med, at de 
fremtidige udbetalinger herfra skal topbeskattes, og så vil der ikke 
længere være nogen skattefordel på ind- og udbetalingerne. Det 
samme gør sig naturligvis gældende, hvis man har fradrag for ind-
betalingerne i bundskatten og kan se frem til, at udbetalingerne 
også kommer i bundskatten.

Skal jeg så stoppe min pensionsopsparing?
Det er vigtigt at slå fast, at intervallet i faktaboksen øverst på siden 
er baseret på et eksempel med ”optimeringsbrillerne” på, altså når 
det udelukkende handler om at optimere skatten. Men så simpel er 
verden sjældent, og det er langt vigtigere, at vi finder ud af, hvad 
der er dit behov. Mange vil slet ikke have behov for at få personlig 
indkomst op til topskattegrænsen som pensionist, og andre har til 

gengæld brug for meget mere. Så samtale om og forståelse for den 
samlede økonomi er altid afgørende for, at den rigtige plan kan laves. 

Men tilbage til spørgsmålet om, hvorvidt du skal stoppe med at 
indbetale til dine pensionsordninger, når prognosen viser, at du 
rammer de 6,5 til 10 millioner på pensionstidspunktet. Det skal dit 
fremtidige behov som sagt afgøre. Men hvis vi sammen finder ud 
af, at du skal fortsætte indbetalingerne til ratepension og livrente, 
så er der ingen grund til at blive meget ked af det, fordi de frem-
tidige udbetalinger kommer til at blive topbeskattet. Så er det  
ganske vist ikke længere en vanvittig god forretning, men blot en 
god forretning. Det skyldes, at det stadig er en kæmpe fordel, at  
afkastet inde i pensionsordningerne kun beskattes med den lave 
PAL-skat på 15,3 procent og ikke op til de 42 procent, som vi  
kender fra frie midler.

Bliver jeg dobbeltbeskattet?
Et spørgsmål, der ofte går igen, men ikke direkte handler om det, 
der er hovedtemaet i denne artikel, er den generelle forståelse for, 
hvordan pensionsordninger beskattes. Og her lyder spørgsmålet: 
Når nu jeg skal betale både PAL-skat og personlig indkomst, bliver 
jeg så ikke dobbeltbeskattet af min pensionsopsparing?

Svaret er: Både ja og nej! Det er vigtigt at skelne imellem den 
skattepåvirkning, der er på ind- og udbetalingerne og så den skat, 
der skal betales af investeringsafkastet. PAL-skatten betaler du af 
dit afkast, men afkastet øger jo også din formue og ender med en 
dag at blive udbetalt til dig, hvor det så beskattes som personlig 
indkomst. Så jo, dit afkast ender med at blive dobbeltbeskattet, 
men det gør dine indskud ikke. 

 

Konklusion
Hvis indbetalingerne kan indeholdes i topskatten på din personlige 
indkomst, så er det en vanvittig god forretning at indbetale på  
ratepension og livrente, hvis du kan se frem til at få udbetalingerne 
i bundskatten som pensionist. Og indtil prognosen viser, at du vil 
have mellem 6,5 og 10 millioner stående på pensionstidspunktet,  
så er det lige til højrebenet at fortsætte indbetalingerne. Så her har 
vi fat i et af de meget sjældne tilfælde, hvor skatten for alvor er  
vores ven. 

Alle nævnte procenter og beløbsgrænser er gældende for 2021. 

Hvornår man rammer topskattegrænsen som pensionist  
afhænger naturligvis af, hvor stort et afkast man kan skabe i  
udbetalingsperioden, og hvor mange år pengene skal række.  

En god tommelfingerregel er, at det sker, når de samlede  
midler på ratepension og livrente er mellem

6,5 mio.  og  10 mio.
Forudsætninger:

20-årige udbetalinger
Afkast 6 procent før PAL-skat

Forudsætninger:
25-årige udbetalinger

Afkast 2,5 procent før PAL-skat

Selvom du skal betale topskat af dine udbetalinger, er det  
alligevel en bedre forretning end at spare dem op i frie midler.  

Se her hvad et 20-årigt opsparingsforløb bliver til efter skat,  
hvis der spares 50.000 nettokroner op hvert år:

Rate/livrente
Indbetalinger: 

Topskat
 Udbetalinger: 

Bundskat

2,3 mio.

Rate/livrente
Indbetalinger: 

Topskat
 Udbetalinger: 

Topskat

1,75 mio.

Frie midler

1,45 mio. 
Forudsætninger: 50.000 nettokroner svarer til, at  

indbetalingerne på rate/livrente er cirka 114.000 bruttokroner.  
Afkast 6 procent p.a. Afkastbeskatning: Rate/livrente  

15,3 procent/frie midler 42 procent.
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Indskudte beløb
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indkomst

År
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personlig 
indkomst



INVESTERINGSTEORI

>>

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

Den særlige teori 
som Formuepleje 
bekender sig til

>>>>

Hvis du gerne vil blive klogere på, hvad Formuepleje er for en  
størrelse og komme i dybden med, hvordan vi gør tingene, er det ikke til 

at komme udenom tangentporteføljeteorien, som ligger til grund for,  
hvordan vores primære investeringsløsninger er skruet sammen.  

I denne artikel kan du blive klogere på teorien, der ligger bag hele  
Formueplejes måde at investere på.

I Formuepleje har vi en lang række løsninger 
klar til vores kunder, som både modsvarer lav, 
middel og høj risikoappetit, ligesom vi kan 
skræddersy en løsning til både frie midler, virk-
somhedsskatteordning, investering af livrente 
og alle øvrige skattemiljøer. Vores særkender er 
dels interessefællesskabet med resultathonorar i 
en række fonde og dels transparens og bank-
uafhængighed. 

På investeringssiden er der ligeledes et tydeligt 
særkende – nemlig brugen af tangentporteføljete-
orien. Det er en måde at investere på, som adskil-
ler sig fra langt de fleste andre investeringsløsnin-
ger på det danske marked, men som har vist sit 
værd – ikke mindst i Formuepleje Safe – siden 
1988. Tangentporteføljeteorien er imidlertid ikke 
noget, vi selv har fundet på. Det gjorde en række 
anerkendte økonomer for en del årtier siden. 

Selve teorien kan du læse mere om i denne  
artikel, som måske primært har interesse for de 
mere detaljeorienterede og tekniske investorer 
hos os. Det er ikke ligetil at forstå, men hvis  
du gerne vil nørde lidt ekstra her i sommerferien 
og forstå, hvad tangentporteføljeteorien egentlig 
er for en størrelse og ad den vej blive klogere  

på hele idegrundlaget for Formueplejes investe-
ringskoncept, så findes muligheden her.

”Selv om det i udgangspunktet er relativt kom-
pliceret stof, så støder vi af og til på spørgsmål 
om dette emne fra nogle af vores mest grundige 
kunder, der elsker at sætte sig ekstra meget ind i 
tingene og gerne vil vide, hvad der sker helt inde 
i maskinrummet hos os, når vi forvalter deres 
midler. Og det er måske ikke så mærkeligt, da 
tangentporteføljeteorien er rygraden i det, der 
udgør det særlige investeringsunivers, du kan 
finde i Formuepleje. Det er også her, vi adskiller 
os mærkbart fra de fleste andre i den danske  
investeringsbranche, hvor du typisk justerer risi-
koen ved at skrue på forholdet mellem aktier og 
obligationer, og flere aktier er lig med højere  
risiko og vice versa,” forklarer Helle Snedker, 
kundedirektør og partner i Formuepleje.

Men sådan er det ikke i Formuepleje, hvor  
vores balancerede fonde, der er vores varemærke, 
har stort set samme forhold mellem aktier og obli-
gationer, uanset risiko. Aktier udgør i niveauet  
25-35 procent af porteføljen, mens obligationer har 
et leje på 65-75 procent. Herefter anvendes gea-
ring til at justere risikoen, og det er i grove træk 
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HELLE SNEDKER, kundedirektør, partner 

”Der har været perioder  
med udsving, men Safe har  
leveret mere end 12 procent  
i gennemsnitligt årligt afkast  

i 33 år. Derfor har det en  
vis vægt, når vi mener, at  

tangentporteføljeteorien også 
fungerer i praksis.
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INVESTERINGSTEORI

James TobinHarry M. Markowitz William Sharpe 

Alle tre økonomer fik Nobelprisen i økonomi
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det, tangentporteføljeteorien går ud på, og det Formueplejes 
investeringskoncept tager afsæt i.

Teorien blev født i det herrens år 1952
Teorien har mange år på bagen og blev første gang beskre-
vet tilbage i 1952 af Harry M. Markowitz og siden udbyg-
get af William Sharpe og James Tobin. Alle tre økonomer 
har modtaget Nobelprisen for deres bidrag til at skabe den 
optimale investering.

Grundtanken er, at der findes én – og kun én – optimalt 
sammensat portefølje af værdipapirer. Den kaldes mar-
kedsporteføljen eller optimumporteføljen (deraf navnet på 
Formuepleje Optimum, som er Formueplejes bud på en  
investeringsløsning med lav risiko). Andelen af aktier og 
obligationer skal uanset risiko være den samme for at få 
den optimale portefølje, men med moderat gearing inde i 
porteføljen kan du skalere risikoen og dermed øge det 
langsigtede forventede afkast. 

”Tangentporteføljeteorien er i sidste ende det, der gør 
os anderledes end andre kapitalforvaltere, fordi den skaber 
det særlige Formuepleje-univers med vores balancerede 
fonde, hvor Safe og Penta er de to mest velkendte og mest 
anvendte investeringsløsninger. Pointen bag det investe-
ringskoncept er, at vi ved at geare en lavrisikoportefølje af 
obligationer og aktier på langt sigt kan høste et afkast, der 
ved den samme risiko er højere end ved en portefølje, der 

består af en større andel af aktier, end der er i Formueple-
jes grundportefølje, Optimum,” forklarer Helle Snedker, 
kundedirektør og partner i Formuepleje. 

Som det fremgår af grafen på side 21, så er det selve 
gea ringen, der skaber muligheden for et højere forventet  
afkast og ikke vægtningen af de enkelte værdipapirtyper.

Tangentporteføljeteorien er kompleks
I Formuepleje-regi gælder det for porteføljerne Formue-
pleje Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta, at de alle  
tager udgangspunkt i tangentporteføljeteorien. For  
Optimums vedkommende anvendes der ikke gearing, men 
den er lavrisikoporteføljen, som danner fundamentet for de 
andre fonde, hvor Pareto (under middel-risiko) er gearet en 
gang, Safe (middel) to gange, Epikur (over middel) tre og 
Penta (høj risiko svarende til 100 procent globale aktier) 
fire gange.

Det er her, at du som kunde skal ind og vurdere din  
ønskede risiko. Og der er mange forskellige måder, du kan 
blande kortene på. Det kan også være, at du har flere porti-
oner penge, hvor du på nogle af dem ønsker høj risiko, men 
på andre kun lav og/eller middel risiko.

Det grundlæggende i teorien er dog, at vægten mellem 
aktier og obligationer er den samme, og at gearingen afgør 
risikoen, hvor du normalt vil øge eller sænke andelen af  
aktier for at komme op eller ned i risiko.



Tanken bag Formueplejes klassiske investeringskoncept

Afkast

Risiko

Aktier

Obligationer

100% aktier

100% obligationer

Optimum

Pareto

Safe

Epikur

Penta

Kilde: Formuepleje, egen tilvirkning.

Note: Risikoaksen illustrerer forskellige risikoniveauer målt ud fra Value at Risk på 24 måneder.
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”Det giver det højest forventede afkast til den lavest  
mulige risiko. Når vi anvender gearing, får du et afkast af 
en større investering end det beløb, du selv har indskudt. 
Et af de spørgsmål, vi ofte støder på, er, om gearing ikke er 
farligt, og om man kan tabe flere penge, end man indskyder, 
men det er vigtigt at slå fast, at der ikke er tale om, at man 
kan tabe mere end sit indskud, når du investerer i Formue-
plejes investeringsløsninger, der anvender gearing. Det at 
tabe sit indskud anser vi i øvrigt for helt urealistisk, da vores 
balancerede løsninger jo består af 60-80 forskellige aktier og 
omkring 100 obligationer, så der er altså indbygget en rigtig 
god risikospredning samtidig,” forklarer Helle Snedker  
og fremhæver, at sammensætningen er dynamisk og ikke 
statisk. Det er helt og holdent op til Formueplejes kapital-
forvaltning.

Røde på grund af kompleksiteten
Når de balancerede fonde, der anvender gearing, alligevel 
er karakteriseret som røde investeringsprodukter, hænger 
det sammen med, at de – som det måske fremgår af oven-
stående og til syvende og sidst på grund af tangentporte-
føljeteorien – er lidt mere komplekse og sværere at forstå 
end en gængs investering i en aktie eller obligation. 

”Men at det er lidt mere komplekst, skal jo ikke for-
hindre os i at gøre det på den måde, når nu nogle meget 
kloge mennesker har fundet ud af, at det er sådan, man 
sammensætter den optimale portefølje, og at vi har 33 års 

investeringsresultater fra virkeligheden, der også beviser 
det. Ved at gøre sådan undgår vi til gengæld at skulle tage  
mere risiko på kundernes bekostning ved for eksempel at 
skulle øge andelen af aktier. Det er grundlæggende tanke-
sættet bag konceptet,” forklarer Helle Snedker, der mener, 
at Formuepleje-metoden har vist sit værd, fordi vi intenst 
og målrettet har arbejdet efter det investeringskoncept helt  
tilbage til 1988, hvor den første fond – Formuepleje Safe  
– så dagens lys.

”Der har været perioder med udsving, men Safe har  
leveret mere end 12 procent i gennemsnitligt årligt afkast i 
33 år. Derfor har det en vis vægt, når vi mener, at tangent-
porteføljeteorien også fungerer i praksis, og i selve rådgiv-
ningen har det også en betydning, når vi kan forklare, at 
det her investeringskoncept altså ikke er noget, vi har truk-
ket i en automat, men at nogle kloge mennesker har for-
sket i det og kommet frem til, at den optimale portefølje  
findes. På den måde omsætter vi teori til praksis, og det er  
i al beskedenhed gået meget godt indtil videre,” slutter 
Helle Snedker. 

Ønsker du at læse endnu mere om tangentporteføljeteorien, 
kan du ved at skrive til info@formuepleje.dk rekvirere  
Finans/Invest-artiklen ”Er opsparing simplere end din inve-
steringsrådgiver tror – eller mere indviklet end lærebogen  
tilsiger?” fra 2006 af professor Michael Møller, professor  
Carsten Sørensen og ph.d. og dr.scient. Jens Perch Nielsen. 



Strategi er groft sagt langsigtet planlægning, som fører  
til eller mod et defineret mål et stykke ude i fremtiden.  
Det kan mange gøre god brug af forskellige steder i livet,  
herunder når du investerer.

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

Det gode råd, der  
gælder i næsten  
alle livets forhold: 
Læg en strategi

I løbet af 2021 har vi arbejdet med det løbende udviklings-
arbejde, som alle virksom heder foretager sig for at for-
bedre sig. Vi har med andre ord haft gang i en strategipro-
ces, hvor vi har tænkt store tanker – også i ”min afdeling”, 
som er formuerådgivningen. 

At lægge en langsigtet plan, en strategi, lønner sig i en 
lang række af livets forhold. Det skaber langsigtet afkast 
for nu at blive i en terminologi, vi bruger meget inden for 
vores verden af kapitalforvaltning.

I det strategiarbejde, som vi har været igennem, har jeg 
i høj grad siddet med kundekasketten på og inddraget alle 
de signaler, jeg får fra jer – kunderne. Det gælder både  
direkte, når I ringer, skriver eller kommer til møder og  
arrangementer – og indirekte, når I giver feedback, input, 
ris, ros og ideer til jeres rådgiver, der så videregiver guld-
kornene til mig. 

For det er så enkelt og ligetil, at Formuepleje er til for 
jer. Og hvis det, vi tilbyder, og måden vi gør det på, ikke 
imødekommer et behov eller tilfredsstiller jeres forvent-

ninger, så går I jeres vej, og I holder op med at anbefale  
jeres familie, venner og netværk at kontakte Formuepleje 
for at høre, hvad vi kan tilbyde. Derfor er input fra  
kundesiden afgørende i forhold til strategiarbejdet.

Spam ikke kunderne med tilfredshedsundersøgelser
Som mange af jer ved, så er jeg både på kontoret i  
Hellerup og i Aarhus. Ja – på det seneste er vejen også  
begyndt at gå forbi vores nye satellitkontor i Odense.  
Mit faste overnatningssted i Aarhus er Hotel Wake Up. 

Efterfølgende kommer der altid en mail, når jeg har  
sovet der, hvilket sker fast en-to nætter om ugen. Så skal jeg 
igen svare på, om jeg var tilfreds. Det er en anelse belas t-
ende i længden, så nu svarer jeg kun, hvis noget ikke var 
ok. Det giver et skævt billede, for langt de fleste gange er 
jeg tilfreds, ellers kom jeg jo ikke igen gang på gang. På den 
led er kundetilfredshed en svær størrelse. Derfor må jeg 
endnu engang opfordre til, at I lader os vide, hvad vi gør 
godt, men endnu vigtigere: Hvad vi kunne gøre bedre. 

”At lægge en langsigtet plan, 
en strategi, lønner sig i en 

lang række af livets forhold. 
Det skaber langsigtet  

afkast for nu at blive i en  
terminologi, vi bruger  
meget inden for vores  

verden af kapitalforvaltning.

KUNDEDIREKTØRENS KLUMME 
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Det gælder også, selvom vi ikke sender jer en tilsvarende 
tilfredshedsmålingsmail hver måned. Forventningsafstem-
ning er en vigtig ting, og hvis vi ikke ved, hvad I ønsker af 
os, så bliver det sværere at imødekomme det. Så nej, vi 
kommer ikke til at bombardere jer med kundeundersøg-
elser, men vi er fortsat og altid meget interesserede i jeres 
feedback, som er uvurderlig for os, når vi skal vide, om vi 
har den rette pejling på, hvordan vi gør tingene.

Gode strategier skaber langsigtede afkast
”Læg en strategi”-rådet gælder også for vores investerin-
ger. Selv lagde jeg for eksempel en strategi for nogle år  
siden, da aktiesparekontoen blev introduceret til os dan-
skere som en nem måde at investere på, og der blev lokket 
med lavere skat end ellers på private aktieinvesteringer. 
Jeg tager altid egen medicin, så jeg oprettede straks en  
aktiesparekonto, og jeg har ad to omgange indskudt det, 
jeg måtte. Resultatet i dag er, at mine oprindelige 100.000 
kroner i dag er vokset til 117.068 kroner. Pengene er 100 
procent mine, for jeg har jo betalt min skat. Jeg har valgt 

Formuepleje Globale Aktier for at gøre det let for mig selv, 
for jeg hylder strategien om at gøre det let og ukomplice-
ret frem for at gøre det avanceret og måske slet ikke 
komme i gang eller komme videre. 

Hvad din strategi er, ved du måske allerede? Ellers vil vi 
gerne hjælpe dig med at komme i gang eller komme vi-
dere. Vi stiller gerne op til sparring om såvel op- som ned-
sparing, og vi lykkes som regel med at gøre vores kunder 
tilfredse i den rådgivning, vi leverer. Og husk, at rådene 
ikke bliver bedre, end det grundlag de er givet på. Det  
stiller nogle krav til dig:

Jo mere du fortæller os om din samlede økonomiske  
situation, dine ønsker, behov og drømme, jo bedre bliver 
løsningen. Og med en god strategi, så ved man altid, hvor 
man er på vej hen, og hvorfor man har truffet de valg, man 
har truffet. På den måde mindskes risikoen for at træffe 
forhastede, forkerte eller fortvivlede beslutninger alene 
baseret på følelser. For den slags fører sjældent derhen, 
hvor man gerne vil. 
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INVESTORPORTRÆT

>>

Efter en lang karriere i erhvervslivet og med investeringer er  
Formuepleje-investoren Jacob Borch kommet frem til,  

at helbredet er det vigtigste i livet.

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

Dit helbred er din  
allervigtigste investering

Penge er vigtige, dine investeringer er vig-
tige. For Jacob Borch er kunst, biler og især 
jagt også meget vigtigt. Din familie er natur-
ligvis også vigtig, mange vil givetvis svare  
vigtigst, men ifølge Jacob Borch er det aller-
vigtigste faktisk dit eget helbred. 

Sørger du ikke for, at det er i orden, kan 
du heller ikke tage ordentligt vare på din  
familie, og du kan ikke i samme omfang nyde 
dine hobbyer, og så er du lige vidt. Derfor 
kommer helbredet i forreste række, og sådan 
har det været for Jacob Borch, lige siden han 
solgte sin virksomhed og fik mulighed for at 
prioritere sådan.

”Det er ikke pengene, der er vigtigst, men 
de giver dig til gengæld tid og plads til, at du 
kan tænke sådan og handler efter det. Det er 
mindre interessant at være rig og syg, det er 
langt sjovere at være rig og rask,” lyder Jacob 
Borchs livsmotto.

En ferie til Spanien var startskuddet
Det hele startede i det små og vækker nær-
mest mindelser om de store IT-selskaber, der 
begyndte som kældervirksomheder med 
Google som det mest berømte eksempel.  
Under en ferie i Spanien faldt Jacob Borch 
over en aluminiumslampe, som han købte 
med hjem, og så skred det ellers frem slag i 
slag. Således blev virksomheden Excel født 
som grossist til designbutikker i Europa med 
primært fokus på Skandinavien.

”Efter den ferie kontaktede jeg producenten bag og købte otte af de lamper og solgte en af 
dem til min tante, der havde en designbutik i København. Hun solgte hurtigt lampen, og da-
gen efter var alle otte solgt. Næste gang bestilte jeg så 20 lamper og begyndte at samle dem 
selv hjemme i mit køkken, og senere tog jeg fat i mine venner, som kom og hjalp mig. Så var 
jeg i gang, og det hele endte til sidst med 2000 forskellige varenumre i hele kollektionen,” 
fortæller Jacob Borch.

”Endte til sidst” betyder oversat til dansk, at virksomheden blev solgt og for et beløb, der 
gjorde Jacob Borch økonomisk uafhængig.

”I 2006 kom der nogen og ville købe virksomheden, som i udgangspunktet ikke var  
til salg, så jeg sagde nej, men de var insisterende og blev ved, og til sidst nåede prisen et  
niveau, hvor den alligevel var til salg. Sådan er det jo nogle gange. Alt er i sidste ende til salg 
til den rette pris,” siger Jacob Borch og minder om, at timingen ikke var helt tosset i og med, 
at finanskrisen fandt sted årene efter. 
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Dit helbred er din  
allervigtigste investering
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Men selve begivenheden vendte op og ned på Jacob  
Borchs liv.

”Det var ret vildt at få den frihed. Når du går fra at stå i 
spidsen for en virksomhed med stort ansvar og mange  
ansatte til pludselig at have en helt tom kalender, er det ret 
vildt, og det var ret skelsættende for mig. Jeg vågnede 
nogle gange om natten og tænkte over, om det var en drøm 
eller virkelighed. Jeg kunne jo se ind i en fremtid, hvor jeg 
ikke behøvede at arbejde, og det skaber plads til at tænke. 
Ikke mindst over spørgsmålet ”hvad er det vigtigste i dit 
liv?”. Her nåede jeg frem til, at det helt enkelt var mit hel-
bred,” fortæller Jacob Borch som af den grund i dag spiser 
efter sin blodtype (blodtype O), og det betyder for hans 
vedkommende nej tak til sukker, hvedemel og mælke-
produkter, men stort ja til vildtkød, grøntsager, træning og 
de rette kosttilskud uden at gå helt ned i detaljen med den 
livsstil, der former Jacob Borch og hans hustrus levevaner.

”Når man har kradset lidt i det her, åbner der sig en hel 
verden. Nogle dagligdagsting kan man slet ikke tåle, mens 
andre er meget gavnlige for dig. For mig betyder det, at 
mit energiniveau er et helt andet, end det ville være, og det 
er ret vigtigt, når man som jeg bruger ret mange dage om 
året på jagt,” siger Jacob Borch.

Jagt, kunst og biler
Selv om Jacob Borch har riffeltegn, er det primært bue - 
jagt, der er hans passion, og den stammer helt tilbage fra 
barndommen, hvor han boede tæt på skov og snittede buer  
i træ. 

”Det tvinger mig på andre tanker, og med buejagt kræ-
ver det skarpe sanser, ikke mindst at dine øjne virker, og  
at du kan trække buen, som er temmelig stram og kræver 

god fysik, meget langsomt for, at dyret ikke opdager 
bevæg elsen,” 

Det er dog ikke kun jagt, der fylder i Jacob Borchs liv. 
Hvor han investerer sin tid i jagt, bruger han penge på 
kunst og biler, og de to ting er lige dele investering og pas-
sion for ham.

”Hvis du kan købe kunst og dermed noget pænt at 
kigge på, og det så samtidig stiger i værdi, er det ren win-
win, vil jeg mene. Og med kunst sker der ofte det sjove, at 
hvis det viser sig at være en god investering, har værkerne 
det også med at blive pænere,” ler Jacob Borch, der har 
fået interessen for kunst ind med modermælken:

”Ja, jeg har lidt forstand på det, og det stammer helt og 
holdent fra mine forældre, der var meget interesseret i 
kunst, så det har smittet af.”

Det samme gælder bilerne. Her stammer interessen  
for ældre engelske sportsvogne fra Jacob Borchs far, og i 
forhold til kunstværkerne er tankegangen den samme:

”Bilerne bliver også pænere, hvis de bliver mere værd. 
Jeg har blandt andet en sølvgrå Aston Martin fra 1969, som 
også har været en god investering.” 

Vejen ind i Formuepleje
I sin tid kom Jacob Borch ind i Formuepleje, da han via en 
konsulentopgave for Saxo Bank skulle pitche et arrange-
ment over for Formuepleje og mødtes derfor med kunde-
direktør Helle Snedker.

”Da mødet var slut, sagde jeg, at her tror jeg godt, at jeg 
vil være kunde. Jeg havde også nogle venner, der var  
kunder i forvejen, og personlige anbefalinger slår jo som  
bekendt alt,” noterer Jacob Borch, der har sine investe-
ringer placeret flere steder.

INVESTORPORTRÆT
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”Nogle kapitalforvaltere slår sig op på udelukkende obli-
gationer, Formuepleje skiller sig ud med sine gearede  
løsninger, og andre har et konservativt langsigtet investe-
ringsmål. Jeg har allokeret forskellige steder og ville aldrig 
lægge alle mine æg i samme kurv,” forklarer Jacob Borch 
om sin investeringstilgang.

Til gengæld er han ikke en af dem, der troligt og hyp-
pigt følger med i investeringernes gang.

”Jeg følger ikke særligt meget med, men er komfortabel 
og ved, at hvis tingene er faldet, så retter de sig igen. Det 
interesserer mig ikke, så de kursfald, vi så under corona i 
marts sidste år, anser jeg for ligegyldige og som nogle, der 
bliver genvundet. Groft sagt har jeg det sådan, hvis man 
ikke kan tåle at tabe pengene, skal man i princippet helt 
lade være med at investere,” lyder det fra Jacob Borch, der 
i dag er 57 år, og når han kigger 10 år frem, er tilgangen 
den samme:

”Om 10 år går jeg også på jagt og laver det, som jeg  
synes er sjovt. Det håber jeg da – og jeg investerer på 
samme måde som i dag.”

Designer og ventureinvestor
Siden salget af sin virksomhed tilbage i 2006 har Jacob 
Borchs primære beskæftigelse koncentreret sig om at  
investere i ejendomme i hovedstadsområdet, og det er  
stadig det, der fylder mest rent arbejdsmæssigt i hans 
hverdag, men ikke på en måde, så det rammer hans  
hobbyer. 

Derudover er han involveret i et par start-ups, og han 
var i sin tid også med som investor i Nemlig.com. På en 
jagt stødte Jacob Borch ind i en fyr, der hedder Stefan 
(Plenge, red.), der gerne ville etablere et onlinesupermar-
ked, og sådan blev han involveret i Nemlig.com. Sammen 
med de andre investorer frasolgte han for 4-5 år siden den 
investering til Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen. Men 
eksemplet viser, at Jacob Borch er investeringsklar, hvis el-
lers personsammensætningen stemmer.

”At kemien er til stede, er uhyre vigtigt, så for mig  
handler det mest om personerne, når jeg foretager de 
mere risikobetonede investeringer med venturekapital. 
Selve casen skal selvfølgelig også være interessant, og så 
er det også vigtigt for mig, at produktet har et vist niveau 
rent kvalitetsmæssigt,” siger Jacob Borch, der selv står 
som designer på en af de varer, der blev solgt i hans  
oprindelige virksomhed.

Det skete ad tilfældighedernes vej, men det tog 20  
minutter at designe frugtskålen Excel Spiral Bowl.

”Jeg stod med et stykke pap med nogenlunde samme 
mål som en grammofonplade og klippede den op med en 
saks, og så fik vi derefter modellen skåret med laser.  
Første gang vi gjorde det, sad den lige i skabet. Det var 
både heldigt og tilfældigt,” slutter Jacob Borch.  

Bilerne bliver også pænere,  
hvis de bliver mere værd.  

Jeg har blandt andet en sølvgrå 
Aston Martin fra 1969, som også 

har været en god investering.

”
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KAPITALFORVALTNING

Der er et væld af ting, der kan påvirke udviklingen på de finansielle  
markeder, og i kapitalforvaltning gælder det hele tiden om at finde ud af, 
hvilke ting, der er vigtige og reelt påvirker finansmarkederne, men også 
hvilke der er støj.
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Formuepleje har som landets største bankuaf-
hængige kapitalforvalter mere end 118 milliarder 
kroner under forvaltning, og det stiller store krav 
til, at investeringsprocessen er i trygge hænder og 
følges til punkt og prikke. Det gælder, uanset om 
der er tale om investeringer i aktier, realkreditobli-
gationer eller virksomhedsobligationer.

Hver morgen mødes hele kapitalforvaltningen 
til et kort orienteringsmøde om det seneste døgns 
begivenheder, og udviklingen på de finansielle 
markeder vendes og drøftes for at finde ud af, om 
der er nye tendenser, der skal navigeres efter. På 
den måde er Formuepleje sikret hele tiden at være 
på højde med den seneste udvikling.

”Samtidig mødes Formueplejes investerings-
komite ugentligt til et længere møde for at tage stil-
ling til, om der skal ske ændringer eller justeringer 
på baggrund af de input, vi får, eller om der er  
andre ting oppe i tiden, vi skal være opmærk-
somme på,” siger Henrik Franck, investerings-
direktør og partner i Formuepleje og formand for 
investeringskomiteen, som også består af Niels B. 
Thuesen, Frank Reisbøl og Søren Astrup.

 
Alverdens ting kan påvirke aktiemarkedet
Det kan være alt lige fra renteforhøjelser og -sænk-
ninger fra de toneangivende centralbanker, valu-
tauro, konsekvenser af Brexit, italiensk statsgæld 
eller amerikansk præsidentvalgkamp. Det kan 
også være nøgletal om arbejdsløshed i de største 

økonomier, særligt USA’s, eller inflationstal, der 
skaber bekymring for stigende renter, som vi  
eksempelvis har set dette forår.

”Der er et væld af ting, der kan påvirke udviklin-
gen på de finansielle markeder, og i kapitalforvalt-
ning gælder det hele tiden om at finde ud af, hvilke 
ting der er vigtige og reelt påvirker finansmarke-
derne, men også hvilke der er støj, og det er en del 
af vores løbende diskussioner,” forklarer Henrik 
Franck.

Investeringskomiteen sidder med det ende - 
lige ansvar for de investeringsbeslutninger, der  
bliver truffet.

”I alle vores aktivklasser har vi et udgangs-
punkt, der fortæller os, hvornår vi skal handle og 
eksekvere. Alle vores aktieinvesteringer har for  
eksempel et kursmål, og når det er indfriet, bliver 
aktien solgt. På samme måde skal vi hele tiden 
sikre, at investeringsrammerne i de enkelte inve-
sterings- og kapitalforeninger bliver overholdt, og 
det er også en vigtig del af kapitalforvaltningens 
opgaver,” forklarer Henrik Franck. 

Større investeringsmøde minimum  
hver anden uge
Hver anden uge mødes den samlede kapitalforvalt-
ning så til et større møde kaldet investerings-
forum, hvor der er rig lejlighed til at gå dybden 
med både det bagudrettede (hvad er der sket?) og 
det fremadrettede (hvad forventer vi?) inden for 

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

Når man som Formuepleje aktivt forvalter cirka 118 milliarder kroner  
(ultimo maj), gælder det om at have styr på sine investeringsprocesser. Her 
får du et indblik i, hvordan det foregår i Formueplejes kapitalforvaltning.

Formueplejes  
fintunede  
investeringsproces 

Fra venstre ses administrerende direktør Niels B. Thuesen, direktør Frank Reisbøl,  
formand for investeringskomitéen og investeringsdirektør Henrik Franck og direktør Søren Astrup.
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KAPITALFORVALTNING

alle aktivklasser, det vil sige aktier, obligationer og virksom-
hedsobligationer.

I stille tider kan der godt gå et stykke tid mellem de for-
kromede nye beslutninger, men i mindre stille tider – med 
det seneste år til halvandet som det mest nærliggende  
eksempel – forekommer justeringerne hyppigere. Lige før 
præsidentvalget i USA i november 2020 øgede Formuepleje 
eksempelvis aktieeksponeringen til det maksimale i for-
ventning om, at Demokraterne og Joe Biden ville vinde  
valget samtidig med, at der ville ske gode fremskridt på 
vaccinefronten i forhold til COVID-19.

Biden vandt, og de positive vaccinenyheder kom hur-
tigere end antaget, og det satte i november skub i den  
sektorrotation fra vækst- til valueorienterede aktier, som 
Formuepleje er positioneret til.

”Det seneste år har vi truffet en række større aktive  
investeringsbeslutninger af den type i lyset af de begiven-
heder, der har fundet sted. Beslutningen om at øge vores 
aktieeksponering til det maksimale på det tidspunkt er nok 
den vigtigste, vi har truffet,” understreger Henrik Franck, 
inden han nævner et mere håndgribeligt eksempel om en 
enkeltaktie: 

”Mere specifikt fravalgte vi sidste år elbilproducenten 
Tesla i vores portefølje, da vi simpelthen ikke har kunnet 
regne den investeringscase hjem på noget tidspunkt. For-
holdet mellem selskabets aktiekurs og fremtidig indtjening 
er efter vores opfattelse ganske enkelt ikke til stede. At 
udelade en enkeltstående aktie er som sådan ikke en stor 
beslutning, men den er til gengæld meget konkret og syn-
lig, ikke mindst når der er tale om en kendt virksomhed 
som Tesla, som er vældigt populær blandt mange privat-
investorer. I år har vi så nedbragt eksponeringen mod ame-
rikanske teknologiselskaber i april – lidt ud fra de samme 

overvejelser som med Tesla: Fordi kurserne er kommet  
så højt op, at vi ikke mener, at værdiansættelsen står mål 
med realiteterne.” 

Henrik Franck understreger, at Formuepleje bestemt 
ikke ser negativt på teknologi som sådan.

”Nærmere tværtimod vil jeg sige. Jeg har i årevis talt 
om, hvor meget den teknologiske udvikling kommer til at 
ændre og betyde for vores levevis og er essentiel for den 
fremtidige vækst og produktivitetsudvikling i verden. Men 
når vi reducerer vores eksponering til teknologiaktier, hæn-
ger det sammen med, at når den hype, der kan være i visse 
strømninger af aktier, bliver for voldsom, er det uden vores 
deltagelse. Det gælder, uanset om det er teknologi, grønne 
og bæredygtige aktier eller danske aktier for den sags 
skyld. Det er alle eksempler på aktier, vi har set blive hand-
let for højt op i pris. Det er ikke kun et fænomen, vi ser 
blandt teknologiaktierne,” fremhæver Henrik Franck, der 
sagtens kan forstå, at disse aktier er i vælten.

Stærke selskaber – men for højt prissat
Det er de som regel af gode grunde, men når hele flokken 
løber efter det samme og glemmer at regne på, hvad sel-
skabet leverer af indtjening både nu og fremover, så er det, 
at værdiansættelsen kommer ud af vater.

”Typisk giver det jo god mening, at folk kigger efter 
disse aktier. Teknologi og bæredygtighed er to ting, der er 
meget oppe i tiden og begge dele noget, der vil spille en 
stor rolle i vores samfund i mange år frem. Det samme gæl-
der danske aktier, hvor vi i Danmark jo har nogle af de bed-
ste selskaber i verden på deres respektive felter, og det gør 
dem naturligt nok populære blandt investorer. Men alt det 
er jo ikke ensbetydende med, at aktier inden for disse kate-
gorier ikke kan blive for dyre, og det er det, vi har set flere 
tilfælde af,” forklarer Henrik Franck, inden han springer  
videre til tredje og seneste eksempel på en investerings-
beslutning truffet i Formueplejes kapitalforvaltning.  
Ovenikøbet en af de større og vægtige.

 
Hver morgen  
mødes hele  
kapitalforvaltningen... 

...til et kort orienteringsmøde om det 
seneste døgns begivenheder, og  
udviklingen på de finansielle marke-
der vendes og drøftes for at finde  
ud af, om der er nye tendenser, der 
skal navigeres efter. På den måde er  
Formuepleje sikret hele tiden at være 
på højde med den seneste udvikling

 

Renterisikoen  
nedbragte vi i maj...

...på baggrund af den kraftigt  
stigende vækst, der forventes 
oven på genåbningerne. Det  
skaber øget risiko for stigende 
inflation, og vi ser en risiko for, 
at yderligere rentestigninger i 
USA vil kunne trække de  
europæiske renter med op.
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”I maj nedbragte vi renterisikoen på baggrund af den kraf-
tigt stigende vækst, der forventes oven på genåbningerne. 
Det skaber øget risiko for stigende inflation, og vi ser en  
risiko for, at yderligere rentestigninger i USA vil kunne 
trække de europæiske renter med op. Af den årsag har vi 
reduceret og afdækket renterisikoen og købt beskyttelse 
mod stigninger i de europæiske renter. Vi har gennem læn-
gere tid også afdækket renterisikoen i USA i Formuepleje 
Global High Yield og EM Virksomhedsobligationer. Det er 
endnu et par gode eksempler på vores aktive kapitalforvalt-
ning, idet beslutningerne er truffet i tæt samarbejde  
mellem vores obligationsteam og investeringskomiteen,” 
konstaterer investeringsdirektøren.

Historiske år i de finansielle markeder 
Hvis man tager en tur op i helikopteren, mener Henrik 
Franck, at tiden under og efter corona har været særdeles 
lærerig for samtlige, der beskæftiger sig med investering.

”Generelt har tiden siden februar-marts 2020 været en 
utroligt spændende tid, hvor tingene er vendt på hovedet 
indtil flere gange, og det har krævet en del overblik og ikke 
mindst is i maven at skulle navigere i de finansielle marke-
der,” forklarer Henrik Franck. 

Først med kraftige kursfald, da COVID-19 udviklede sig 
til et globalt event, og dernæst med hastige kursstigninger, 
da historisk ekspansiv penge- og finanspolitik fik optimis-
men til at vende retur. Derefter fik vi vaccinerne, som satte 
fut under optimismen krydret med et vagtskifte på præsi-
dentposten i USA. Et temmelig begivenhedsrigt 2020 kan 
man vist roligt kalde det. 

”I år er det så renter og inflationsfrygt, der har stjålet 
dagsordenen og skabt nogle dønninger i de finansielle  
markeder. Midt i alt dette lurer der vel stadig en vis bekym-
ring for, om vi får nye COVID-varianter, hvor vaccinerne 
ikke rækker. Fagligt set bliver det ikke meget mere udfor-
drende,” siger Henrik Franck og minder sam tidig om, at 
førnævnte teknologiselskaber jo rent faktisk lukrerede 

voldsomt på COVID-19-pandemien, men nu er kommet lidt 
mere ned på jorden, hvor de mere valuebetonede aktier har 
fået fornyet luft under vingerne i takt med, at de mere opti-
mistiske prognoser har indfundet sig.

”Det er sådanne tektoniske skift, man som kapitalfor-
valter skal være opmærksom på. Skiftet fra vækst til value 
har vi i al beskedenhed været ret gode til at positionere os 
efter, men afdækningen af renterisikoen ville vi omvendt 
have gerne været lidt hurtigere ude med, hvis vi skal være 
lidt selvkritiske. Vi så ikke den markante udvidelse af OAS-
spændet (merrentespændet), der forårsagede de massive 
kursfald på konverterbare danske realkreditobligationer  
tidligere på året. Det kan jeg godt ærgre mig over, at vi ikke 
forudså, men vores opfattelse er fortsat, at danske konver-
terbare realkreditobligationer ser meget fordelagtige ud for 
den langsigtede investor. 

 

I år er det så renter 
og inflationsfrygt...

...der har stjålet dagsordenen  
og skabt nogle dønninger i de  
finansielle markeder. Midt i alt 
dette lurer der vel stadig en  
vis bekymring for, om vi får  
nye COVID-varianter, hvor  
vaccinerne ikke rækker. 
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Det allestedsnærværende Facebook udgør F’et i 
de hyppigt omtalte FAANG-aktier, som består af de 
fem mest prominente amerikanske teknologisel-
skaber. Det er ikke uden grund, at Facebook har 
plads i det fine selskab. Tværtimod kan man sige, 
at det har milliarder af gode grunde: Næsten 3 mil-
liarder aktive brugere globalt på månedsplan  
skaber en milliardtung annoncørforretning, som  
er den største af sin slags i verden med en årlig 
omsætning på 84 milliarder dollars i 2020 – et beløb, 
der formentlig vil vokse markant igen i 2021.

”Facebook er virkelig en case, som mange har 
holdninger til, men som børsnoteret selskab og  
investeringsobjekt er det et selskab med en unik 
forretningsmodel, som vi har kigget på i mange år 
og fik med i porteføljen for et års tid siden,” siger 
Per La Cour, der er senioranalytiker hos Alliance-
Bernstein, som varetager den globale aktieudvælg-
else for Formuepleje.

Det unikke i forretningsmodellen består først 
og fremmest i, at den er så vanvittig skalerbar, 
fremhæver Per La Cour:

”Facebook kan lynhurtigt finde 20 mennesker, 
der ligner dig, og så kan den gruppering nås med 

de samme annoncer og nogle gange i en grad, så 
de faktisk kan forudse, hvad du kommer til at  
interessere dig for, fordi du minder så meget om 
denne type brugere. Det er det, som data og algo-
ritmer kan, og det skaber enorme stordriftsfordele, 
når Facebook ruller al sin kraft ud.”

COVID-19 gjorde Facebook investerbar 
Skalerbarheden er dog ikke det samme som, at 
Facebook-aktien altid har været en interessant  
investeringscase. Der skulle en vis coronakrise til 
for at kunne regne investeringscasen hjem. 

”Vi har tidligere altid haft svært ved at regne 
Facebook hjem, og virksomheder kan være nok så 
dygtige, men vi skal kunne tjene penge på vores  
investering. Coronapandemien skabte dog en unik 
købsmulighed. Vi har ugentlige screeninger af 
hvilke købssignaler, der er i markedet, og udbrud-
det af COVID-19 gjorde Facebook-aktien attraktiv, 
og den stak positivt ud på både prissætning, kvali-
tet og stærk balance, så vi eksekverede hurtigt på 
det købssignal. Indtjeningen er kun vokset siden 
da og endnu hurtigere, end vi havde regnet med, 
så vi anser fortsat Facebook som en attraktiv  

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

AKTIEPORTRÆT

< MARK ZUCKERBERG, stifteren af Facebook

Næsten 3 milliarder aktive månedlige brugere gør det sociale medie Facebook til verdens største aktør
på sit felt. Tiltrækningskraften er enorm, og det er annoncørernes interesse også. Facebook-aktien
kom på baggrund af en unik købsmulighed med i Formueplejes globale aktieportefølje sidste år, da
coronapandemien brød ud, efter at have været for dyrt prissat forinden.

PER LA COUR
Senioranalytiker
AllianceBernstein

Tommelfingeren  
op for  

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

investering,” forklarer Per La Cour, der med andre ord stadig godt kan 
lide aktien, selv om den har vist solid fremgang over det seneste år:

”Det er faktisk lidt af en opjusteringshistorie, og regnskabet for 1. 
kvartal var et blow out-regnskab, der overgik alle forventninger og 
blandt andet viste en indtjeningsfremgang på næsten 100 procent.”

Uanet globalt potentiale
Fordi Facebook har så mange brugere, er potentialet enormt, ja  
næsten uudtømmeligt, og fordi de har adgang til oplysninger om 
brug ernes adfærd, kan de meget specifikt ramme brugerne med  
relevante annoncer ud fra algoritmens anvisninger.

Selskabet Facebook består naturligvis af den velkendte blå side, 
som de fleste kender og bruger på en eller anden vis i deres hver-
dag, men Facebook ejer også Instagram, hvor brugerne flittigt deler 
billeder og videoer, og mobiltjenesten WhatsApp, der i sin tid blev 
erhvervet for 19 milliarder dollars. 

Tidsforbruget på sociale medier er generelt steget over de sene-
ste 10 år, og Facebook er det sociale medie, der sidder på største-
delen af markedet – endda uden at være til stede i verdens mest  
folkerige land Kina, der ikke tillader fri kommunikation på Face-
book-manér. 

Over halvdelen af dem, der bruger sociale medier på verdens-
plan, benytter sig af Facebook, som man med en vis ret kan sam-
menligne med at være de sociale mediers svar på Coca-Cola eller 
McDonald’s, når man taler udbredelse på verdensplan.

”Facebook kan skaffe reach for annoncørerne og hjælpe forret-
ninger med at tiltrække mere forretning lidt som telefonbogen 
kunne i gamle dage. En frisør i Randers køber jo ikke landsdæk-
kende tv-plads, men Facebook og Instagram er oplagte annonce-
ringsvalg, fordi de med sylespidse nålestiksoperationer kan ramme 
den ønskede målgruppe lokalt,” fremhæver Per La Cour. 

Privatlivets fred er en investeringsrisiko i Facebook
Facebook er dog ikke en investeringsrose helt uden torne. SoMe-
mastodonten er ofte genstand for kritik, fordi brugernes private  
oplysninger benyttes i flittigt omfang – lidt for flittigt efter kritiker-
nes smag.

”Risikoen ved at investere i Facebook er helt klart privacy-diskus-
sionen og øget regulering og kontrol af persondata. Det er den pri-
mære risiko, fordi det betyder rigtig meget for, hvordan sociale  
medier, inklusive Facebook, fungerer. Man skal bare huske, at Face-
books ambition er at gøre dit liv lettere og sjovere – og samtidig 
bygge en kommerciel forretning rundt om dig. Men Facebook er jo 
kun en succes, hvis de leverer et relevant produkt for brugerne. 
Men det er en risikodimension, man skal forstå som Facebook- 
investor,” konstaterer Per La Cour og fortsætter:

”Den anden store risiko, der potentielt kan få betydning for  
Facebooks forretningsmodel, er hele ytringsfrihedsdiskussionen, 
som ikke mindst handler om, hvor meget af indholdet Facebook og 
andre sociale medier skal moderere og være ansvarlig for. Indtil nu 
har det været sådan, at Facebook er en platform uden ansvar for, 
hvad brugerne skriver.”

Øget regulering er altså en risikofaktor af stor betydning, men 
Facebook er vokset med en kraft, hvor lovgivningen ganske enkelt 
ikke har kunnet følge med den digitale udvikling, og på den måde  

er det lidt som at slå en løkke om et lyn at skulle tøjle Facebook og 
andre sociale medier rent regulatorisk. 

”Det sjove er, at Facebook jo stadig er en teenager med visse  
børnesygdomme. Det er en ung virksomhed på 17 år, som er vanvit-
tig innovativ, men måden, de møder problemer på, er ikke altid den 
smarteste. Stifteren Mark Zuckerberg er stadig en ung mand, der 
skal træffe beslutninger, som normalt kræver mange flere års erfa-
ring. Men sammen med direktøren Sheryl Sandberg og finansdirek-
tør David Wehner har de formået at lære os investorer, hvordan de 
tænker, og dialogen med ledelsen er god og informations- 
niveauet højt,” slutter Per La Cour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAKTA OM FACEBOOK

•  Facebook blev lanceret den 4. februar 2004 af Mark  
Zuckerberg og nogle af hans medstuderende på Harvard.

•  Oprindeligt var navnet Facemash, og det blev så til The 
Facebook, inden The blev strøget.

•  Først henvendte det sociale medie sig kun til Harvard- 
studerende, men senere også til Columbia, Yale og Stan-
ford og dernæst gradvist til de andre amerikanske og  
canadiske universiteter. Siden 26. september 2006 har 
Facebook været åben for alle over 13 år med en gyldig  
e-mailadresse.

•  Facebook blev børsnoteret i 2012 og rejste 16 milliarder 
dollars ved børsnoteringen – den til dato fjerdestørste  
børsnotering i USA’s historie efter Alibaba, Visa og ENEL.

•  I 2020 omsatte Facebook for i alt 86 milliarder dollars  
og leverede et nettooverskud på 29,1 milliarder dollars.  
Antallet af ansatte ved udgangen af 2020 lød på 58.604. 

Facebook i Formueplejes portefølje
•  Facebook udgør cirka 3 procent af Formueplejes samlede 

globale aktieportefølje.
•  Formuepleje har en samlet aktiebeholdning på cirka 30 

milliarder kroner og udvælgelsen af aktier sker i sam-
arbejde med AllianceBernstein.

•  Facebook har en markedsværdi på 938,8 milliarder dollars 
(16. juni).
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2. kvartal blev en broget periode, hvor europæiske aktier i 
maj tog teten på bekostning af blandt andet teknologiaktier. 
Dansk realkredit havde også en hård maj. Udviklingen kan 
ses i Formueplejes investeringsløsninger, hvor de globale  
aktieporteføljer og virksomhedsobligationer leverer afkast 
over deres benchmark, mens obligationsfondenes afkast  
fortsat er negativt.  

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

MARKEDET SIDEN SIDST

•  Årets andet kvartal blev tre måneder, der fortsatte de  
takter, året indledte med i 1. kvartal. Globale aktier og 
virksomhedsobligationer havde en fin periode, mens  
rentesnak og inflationsfrygt fortsat satte sine spor i  
obligationsinvesteringer.

•  April, maj og juni blev alle måneder, der blev præget  
af mere genåbning og generel lempelse af COVID-19- 
restriktionerne. Det har stor betydning for, hvor godt  
det økonomiske opsving får fat. Genåbningerne kan  
lade sig gøre, fordi vaccineudrulningen skrider sikkert 
fremad, og det skaber grobund for optimisme, som  
samtidig bliver bakket op af den historisk lempelige  
finans- og pengepolitik.

•  Der er allerede godt gang i økonomierne, og p.t. kniber 
det ikke med efterspørgslen på varer. Derimod er der 
knaphed på ressourcer (for eksempel halvledere, også 
kendt under det engelske semiconductors), og det ram-
mer bilindustrien og elektronikproduktionen verden 
over. Det skaber flaskehalse i leverancerne. Det er også 
medvirkende til, at inflation atter er kommet højt på inve-
storernes dagsorden.

•  Maj var en interessant aktiemåned, da den på overfladen 
var rolig. Det globale aktiemarked steg eksempelvis  
0,1 procent, men det dækker over milevide forskelle i  

afkastene: Sydeuropæiske aktier steg eksempelvis kraf-
tigt, og teknologi- og vækstaktier som Tesla, Amazon  
og Apple tabte henholdsvis 13, 9 og 4 procent i løbet af  
måneden. For danske konverterbare realkreditobliga-
tioner blev maj isoleret set også en hård måned med 
kursfald, selv om hverken de korte eller lange renter  
bevægede sig nævneværdigt.

•  Formueplejes investeringsløsninger har som følge af  
den varierende udvikling i aktier, obligationer og virk-
somhedsobligationer også klaret sig på forskellig vis.

•  På aktiefronten ligger den globale aktieportefølje LimiT-
Tellus cirka 5,5 procentpoint foran verdensaktieindekset 
MSCI. LimiTTellus har leveret 18,67 procent i afkast siden 
årsskiftet, hvor MSCI til sammenligning står for 13,18  
procent. Samme tendens ses i Formuepleje Globale  
Aktier, hvor der er skabt 16,33 procent i afkast – eller 
knap 3,2 procentpoint mere end verdensaktieindekset.

•  I Formueplejes balancerede investeringsløsninger har 
Optimum, der har lav risiko, leveret 4,23 procent, hvor  
et lavrisikoindeks tilsvarende har givet 2,05 procent. I  
Pareto, der har under middel-risiko, har afkastet været 
6,69 procent, mens et sammenligneligt indeks har leveret 
4,21 procent. Formuepleje Safe (middel risiko) har givet 
6,66 procent siden nytår, hvor et ugearet indeks med  

Et kvartal i  
genåbningens tegn
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sammenlignelig risiko ligger på 5,88 procent. Epikur 
(over middel risiko) og Penta (høj risiko svarende til 100  
procent globale aktier) ligger dog efter deres respektive 
risikoindeks. Epikur har leveret 5,22 procent mod 8,63 
procent, og Penta har givet 5,12 procent i afkast, hvor 
MSCI som tidligere nævnt har leveret 13,18 procent.

•  Afkastforskellene i de balancerede mandater hænger 
netop sammen med kursfaldene i danske realkreditobli-
gationer. Derudover har Optimum, Pareto og Safe alle en 
andel af virksomhedsobligationer, som Epikur og Penta 
ikke har – og da virksomhedsobligationer har bidraget 
positivt til afkastene, kan dette aflæses i afkastene.

•  Det er ikke kun teknologiaktier, der har klaret sig dår-
ligere end i 2021. Det samme gælder grønne aktier, som 
også var blandt højdespringerne i 2020. Det er baggrun-
den for, at Formueplejes to bæredygtige investeringsløs-
ninger, Better World Environmental Leaders og Better 
World Global Opportunities, begge ligger efter verdens-
aktie indekset. Environmental Leaders ligger med et  
afkast på 12,89 relativt tæt efter MSCI’s 13,18 procent, 
mens Global Opportunities med 10,27 procent ligger over 
3 procentpoint efter.

•  Førnævnte virksomhedsobligationer har i 2021 hidtil  
leveret et afkast markant over benchmark. Formuepleje 
Global High Yield ligger med 6,83 procent i afkast  
mere end 4 procentpoint foran sit sammenligningsindeks 
(2,58 procent), og det samme gør sig gældende for EM 
Virksomhedsobligationer med 4,92 procent mod 0,68 
procent.

•  Formueplejes investeringskomite forventer, at de pris-
stigninger, vi har set, hovedsageligt er midlertidige, og 
forventer ikke, at accelererende inflation vil blive et tema 
i årene, der kommer. Investeringskomiteens vurdering er 
samtidig, at der er en ikke ubetydelig risiko for, at yder-
ligere rentestigninger i USA vil kunne trække de euro-
pæiske, herunder de danske, med op.

•  Investeringsmæssigt udgør attraktivt prisfastsatte kvali-
tetsselskaber fortsat størstedelen af Formueplejes aktie-
eks ponering. Men investeringskomiteen har gradvist,  
og særligt siden oktober 2020, øget aktieinveste ringerne 
i retning af selskaber, som forventes at klare sig godt i  
et miljø med højere renter i kølvandet på en gradvis for-
ventet reflation – herunder specielt de europæiske value-
selskaber. 

Alle tal er opdateret 16. juni 2021
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DE 10 STØRSTE 
AKTIEPOSTER

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

Facebook er et online socialt 
medie. Virksomheden med 
hovedsæde i Californien  
driver meget mere end blot 

mediet Facebook. Også Messenger, Instagram og Whats-
App er nogle af de mange selskaber som Facebook ejer og 
driver. Facebook havde mere end 2,8 milliarder aktive bru-
gere månedligt ved udgangen af december 2020 og er det 
største sociale medie i verden. Omsætning i 2020 var 86  
milliarder dollar med 59.000 ansatte.

Samsung Electronics blev 
grundlagt i 1969 i Suwon, Syd-
korea og er, målt på omsæt-
ning, 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 flad-
skærms-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 aktiviteter 
inden for internetkommunikation, 

underholdning og gaming. Selskabet ejer en stor andel af det 
kinesiske konglomerat Tencent. Omsætning i seneste regn-
skabsår var på 22 milliarder dollar. Naspers beskæftiger 
mere end 25.000 ansatte på verdensplan.

Under sloganet ”Reinveting the way 
you move” udvikler, producerer og 
sælger Otis Worldwide elevatorer og 

rulletrapper. I gennemsnit benyttes Otis’ elevatorer eller rul-
letrapper af 2 milliarder mennesker om dagen, hvilket gør 
dem til verdens førende virksomhed inden for elevatorer  
og rulletrapper. Otis-elevatorer er blandt andet installeret i 
Eiffeltårnet og i Empire State Building. I 2020 omsatte Otis 
for 12,7 milliarder dollar og havde omkring 69.000 ansatte.

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.

Anthem Inc. er et amerikansk sund-
hedsforsikringsfirma, som blev 
grundlagt tilbage i 1940’erne i India-

napolis, Indiana, USA. Efter sammenlægningen med Well-
Point Health Networks i 2004 blev Anthem Inc. det største 
for-profit sundhedsfirma under Blue Cross & Blue Shield  
Association, en forening af sundhedsforsikringsorganisa-
tioner. Anthem Inc. omsatte i 2020 for 122 milliarder dollar 
med over 78.000 ansatte.

AKTIEPOSTER
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DE 10 STØRSTE 
AKTIEPOSTER

Microsoft er et IT-firma med hoved-
sæde tæt ved Seattle i USA. Firmaet 

blev grundlagt af Bill Gates og Paul Allen tilbage i 1975.  
Microsoft udvikler og producerer computersoftware, såsom 
styresystemet Windows og Office-pakken, samt forbruger-
elektronik såsom spillekonsollen Xbox og tablets kaldet Mi-
crosoft Surface. Virksomheden er verdens største software-
producent 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.

 
Roche er verdens største lægemiddel- 
og diagnostikvirksomhed med hoved-
sæde i Basel, Schweiz. Inden for forret-
ningsområder Pharmaceuticals, 

Diagnostics, og Diabetes Care tilbyder Roche lægemidler, 
diagnostiske tests og individbaserede diabetes-løsninger til 
lande i hele verden, som for eksempelvis Danmark, hvor  
Roche er den største leverandør af lægemidler til danske  
hospitaler. Omsætningen i 2020 var 58,2 milliarder schwei-
zerfranc, og Roche havde med mere end 100.000 ansatte.

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

omsætning. Firmaet har hovedsæde i Walldorf, Tyskland. 
SAP blev grundlagt i 1972 under navnet ’Systemanalyse 
und Programmentwicklung’ (SAP) af fem tidligere IBM-
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 omfat-
ter en bred vifte af planlægnings- og økonomiprogrammer. 
SAP omsatte for mere end 27 milliarder euro i 2020 med 
over 102.000 ansatte.

Amazon er en amerikansk multina-
tional teknologivirksomhed og er én 
af de fem store amerikanske tech-

virksomheder sammen med Google, Apple, Microsoft og 
Facebook. Fra dets spæde start i en garage i Washington er 
Amazon.com i dag verdens største e-handelsplatform, mens 
Amazon samtidig har forretningsområder inden for cloud 
computing, digital streaming og kunstig intelligens. Omsæt-
ning i 2020 var 386 milliarder dollar med 1,3 mio. ansatte på 
verdensplan. 

*  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. 16. juni 2021.

* 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.

ØVRIGE FORMUEPLEJEFORENINGER

Indre 
værdi 

(16.06.21)

Udbytter 
2021

Emission/
indløsningssats

i %

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

Forbrugsaktier (under fusion) 143,52 18,50 kr. 0,16/0,14 1,88 Globale aktier inden for stabilt og cyklisk forbrug

Globale Aktier 157,88 2,60 kr. 0,19/0,16 1,63 Global aktieportefølje

Globale Aktier – Akkumulerende 130,66 Akkumulerende 0,19/0,16 1,58 Global aktieportefølje

LimiTTellus 236,48 Akkumulerende 0,23/0,20 0,86 Global aktieportefølje med mulighed for risikostyring
10% resultathonorar**

Better World  
Environmental Leaders 147,72 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 139,11 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 (under fusion) 117,90 8,10 kr. 0,14/0,14 1,61 Danske aktier

EM Virksomhedsobl. 98,36 13,00 kr. 0,55/0,55 1,19 Virksomhedsobl. udstedt af selskaber inden for Emerging Markets

Global High Yield 101,66 4,80 kr. 0,45/0,45 1,15 Globale virksomhedsobl. med lavere gns. rating end Investment Grade

Obligationer 98,82 2,20 kr. 0,20/0,20 0,59 Danske obligationer og globale virksomhedsobligationer

Rusland (under fusion) 116,74 1,70 kr. 0,62/0,55 2,66 Aktier inden for SNG-området, dog primært russiske

PensionPlanner Stabil 191,54 Akkumulerende 0,35/0,35 1,91 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

PensionPlanner Moderat 213,73 Akkumulerende 0,40/0,40 1,98 Balanceret portefølje med overvægt af obligationer i forhold til aktier

PensionPlanner Balance 269,87 Akkumulerende 0,35/0,35 1,57 Balanceret portefølje med ligelig fordeling af obligationer og aktier

PensionPlanner Vækst 324,56 Akkumulerende 0,35/0,35 1,80 Balanceret portefølje med overvægt af aktier i forhold til obligationer

KLASSISKE FORMUEPLEJEFORENINGER

Formuepleje 
Optimum

Formuepleje 
Pareto

Formuepleje 
Safe

Formuepleje 
Epikur

Formuepleje 
Penta

Formuepleje 
Fokus

Investeringsunivers og strategi Lavrisikoportefølje Lavrisikoportefølje med anvendelse af tangentporteføljeteori Rentearbitrage

Typisk gearing 0 1 2 3 4 4

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

Eksponeringer i % af balance

Obligationer 43 55 61 69 71 100

Markedsneutrale stategier 0 3 3 3 3 0

Virksomhedsobligationer 23 10 5 0 0 0

Globale aktier, bruttoeksponering 32 30 30 28 26 0

Markedseksponering i %

Obligationer 45 110 183 274 350 484

Markedsneutrale stategier 0 7 9 11 13 0

Virksomhedsobligationer 24 20 14 0 0 0

Globale aktier, nettoeksponering 34 60 90 110 130 0

Omkostninger

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

Løbende omkostn. af formuen*** 0,68% 1,54% 1,88% 2,12% 2,36% 1,71%

Emission/indløsningsats 0,25/0,25% 0,40/0,40% 0,50/0,50% 0,50/0,50% 0,60/0,60% 0,40/0,40%

Indre værdi pr. den 16. juni 2021 139,22 165,20 199,16 239,86 272,72 113,90

High Water Mark 138,55 164,99 199,97 243,90 279,31 136,18
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Lavrisikoporteføljen, Formuepleje Optimum, er sammensat af 25-35% globale aktier og 65-75% obligationer.  
Lavrisikoporteføljen har fem stjerner i Morningstar og har 14 års historik bag sig. Fra lavrisikoporteføljen kan vælges fire trin op ad risikostigen,  

hvor gearing i forholdet 1 til 1/2/3/4 er det, der løfter det forventede afkast fra trin til trin.

KUNDENS ALTERNATIV FORMUEPLEJES KAPITALFORENINGER

OPTIMUMLav risiko Lav risiko

PARETOLav til middel risiko +

+

+

+

SAFEMiddel risiko

EPIKURMiddel til høj risiko

PENTAHøj risiko

Aktier
Obligationer

Forstå Formueplejes koncept på to minutter 

FORMUEPLEJES KONCEPT

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 porte-
følje for Optimum. Med så stor en andel  
af obligationer er risikoen i Optimum  
meget lav, og da afkast og risiko følges ad, 
er det forventede afkast også meget sta-
bilt og forudsigeligt. Det er dog langt fra 
alle investorer, der ønsker meget lav ri-
siko og dermed lavt og mere forudsigeligt 
forventet afkast. 

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

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

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

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

Det er dog vigtigt at pointere, at det er 
fonden (i dette tilfælde Safe), som optager 
lånet. Det betyder, at al gear ingen sker 
inde i fonden, og derfor er det heller ikke 
dig, der hæfter for lånet. 

Du kan med andre ord aldrig tabe 
mere end det beløb, du selv har investeret 
– præcis som ved investeringer i en helt 
almindelig investeringsforening. Netop 
fordi Formuepleje kun gearer med lav  
risiko og stiller danske realkreditobligatio-
ner til sikkerhed, har det gennem en  
årrække desuden været muligt at låne 
store milliardbeløb til negative renter.

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

HELLERUP Torsdag den 8. juli 2021 kl. 17.00

AARHUS Torsdag den 8. juli 2021 kl. 17.00

AARHUS Tirsdag den 27. juli 2021 kl. 17.00

HELLERUP Tirsdag den 27. juli 2021 kl. 17.00

AALBORG Onsdag den 11. august 2021 kl. 17.00

AARHUS Torsdag den 12. august 2021 kl. 12.00

KØBENHAVN Torsdag den 12. august 2021 kl. 12.00

ODENSE Onsdag den 18. august 2021 kl. 17.00

AABENRAA Tirsdag den 24. august 2021 kl. 17.00

AARHUS Onsdag den 1. september 2021 kl. 17.00

HELLERUP Onsdag den 1. september 2021 kl. 17.00

ESBJERG Tirsdag den 7. september 2021 kl. 17.00

MIDDELFART Tirsdag den 14. september 2021 kl. 17.00

AARHUS Tirsdag den 21. september 2021 kl. 17.00

HELLERUP Tirsdag den 21. september 2021 kl. 17.00

AALBORG Onsdag den 22. september 2021 kl. 17.00

VIRTUELLE INTROMØDER

WEBINAR Onsdag den 7. juli 2021 kl. 17.00

WEBINAR Onsdag den 14. juli 2021 kl. 17.00

WEBINAR Onsdag den 4. august 2021 kl. 17.00

WEBINAR Onsdag den 25. august 2021 kl. 17.00

WEBINAR Torsdag den 2. september 2021 kl. 17.00

WEBINAR Mandag den 13. september 2021 kl. 17.00

WEBINAR Onsdag den 29. september 2021 kl. 17.00

Introduktion til Formuepleje
Brug en time på et intromøde og få en uforpligtende introduktion til Formuepleje. 

TILMELDING 

Tilmelding kan ske ved henvendelse  
på tlf. 87 46 49 00 eller på formuepleje.dk


