
 

 

 

Top 5 aktieinvesteringer Land % af formue 

Pfizer USA 0,5 

Nestle Schweiz 0,4 

Roche Schweiz 0,3 

PepsiCo USA 0,3 

The Travelers Companies USA 0,3 
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Afkast: 

Efter 1. kvartal af 2019 blev der generelt opnået et afkast på 3,4 procent i Profil 1. I 

samme periode leverede benchmark et afkast på 2,5 procent. 

Markedskommentar: 
Centralbankerne i USA og Europa leverede en decideret kovending i starten af 2019, 
hvorved der er udsigt til stort set uforandrede renter så langt øjet rækker. Dette 
sammenholdt med udsigter til et positivt udfald af handelsforhandlingerne mellem 
USA og Kina ændrede stemningen på finansmarkederne markant og viskede tabene 
fra 2018 bort. 
De globale aktier (MSCI World AC) steg cirka 14 procent, mens renten flere steder 

faldt til det laveste niveau i flere år – og nogle steder til det laveste nogensinde. 

Herhjemme faldt den 10-årige statsrente til nul og strejfede dermed bundniveauet 

fra 2016. Den 30-årige realkreditrente faldt til det laveste niveau nogensinde. Det er 

godt nyt for boligejerne der nu kan låse renten fast i 30 år til 1,58 procent. 

Det er vores forventning, at 1. kvartal markerede et vækstmæssigt lavpunkt, og at 

verdensøkonomien nu er på vej mod mere stabile tider. I USA virker 

arbejdsmarkedet solidt, hvorfor forbruget fortsat vil drive væksten. I Kina vil finans- 

og pengepolitisk stimulans sandsynligvis accelerere væksten, mens udsigterne for 

Europa virker mere usikre. Meget tyder dog også her på, at de engangseffekter der 

det seneste år særligt har ramt den europæiske fremstillingssektor, langsomt er i 

bedring. Der udestår dog fortsat betydelige risici for den frie verdenshandel i form af 

USA-Kina handelskonflikten, Brexit og risikoen for amerikansk told på europæiske 

biler. 

Det parlamentariske cirkus i Storbritannien er fortsat med uformindsket styrke i 

2019. Indtil videre er briternes udtræden af EU udskudt til den 12. april, og meget 

tyder lige nu på en længere udskydelse. Forløbet minder efterhånden om en bog, 

hvor de første kapitler blev læst med spænding. Nu bliver plottet efterhånden mere 

og mere indviklet og langtrukket, og mest af alt glæder man sig til afslutningen. 

Udviklingen i dine værdipapirer: 
Dine aktiebaserede investeringsbeviser gav et solidt positivt aftryk på afkastet i 1. 
kvartal, men der var også et positivt bidrag fra de obligationsbaserede beviser. 

I kvartalet har vi omlagt din beholdning af Bankinvest Emerging Markets Obligationer 

– lokalvaluta til Bankinvest Korte High Yield Obligationer. Samtidig har vi omlagt 

Bankinvest Basis Aktier til Bankinvest Højt Udbytte Aktier. Begge omlægninger 

bidrager til at nedbringe risikoen i din værdipapirportefølje. 

Har noget ændret sig? 

Denne aftale om FormuePLEJE er tilpasset de præferencer, mål og karakteristika der 

var gældende på indgåelsestidspunktet. Banken har ikke kendskab til ændrede 

forudsætninger, hvorfor vi fortsat finder aftalen passende for dig. Hvis dit investe-

ringsformål, din investeringshorisont, din finansielle situation, din risikovillighed eller 

andre væsentlige forudsætninger har ændret sig, skal du kontakte os, så vi kan op-

datere din investeringsprofil.  

 

FormuePLEJE – Profil 1                          Porteføljekommentar 

Aktieporteføljen indeholder 360 forskellige aktier 

Porteføljens risiko målt ved den 10-årige 

standardafvigelse inklusiv korrelation ligger på 2,9 

procent.  

Eksklusiv skat og bankens administrationsgebyr. 

Der kan være flere årsager til, at dit afkast afviger i forhold til det generelle afkast. Nedenfor nævnes nogle af årsagerne: 

- Er din aftale om FormuePLEJE først startet i løbet af året, har du indskudt yderligere penge, eller har du trukket penge ud, vil dit afkast afvige. 

- Hvis du har aktier i Jutlander Bank i depotet, kan dit afkast afvige. 

- Eventuel beskatning og bankens administrationsgebyr er ikke medregnet i ovennævnte afkast. 

- Endvidere kan mindre afkastforskelle opstå som følge af op- og nedrundinger i forbindelse med rebalanceringer. 


