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Mybanker giver dig overskud i hverdagen og på bankbogen

Vores brugere har sparet over 300.000.000 kr. på at skifte bank

Hos Mybanker kan vi hjælpe dig med at få 
det billigste lån, eller den højeste rente på 
din opsparing. 

Vi indhenter tilbud på din bankforretning 
helt gratis og uforpligtende. Besøg os på 
www.mybanker.dk
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Kære læser 
Indholdet i dette tillæg er lavet i samarbejde med Berlingske Medias kommercielle afdeling og Mybanker. 
Læs alle artikler på business.dk/investering

Af Ulrik Marschall,  
Kommunikationschef Mybanker 
 

2017 var endnu et år, hvor den 
lave rente udfordrede de man-
ge danskere, der har  relativt 
store beløb stående på deres 

lønkonti. De fleste banker giver en 
rente på – eller meget tæt på - 0% på 

en lønkonto, og med en årlig inflati-
on på omkring 1,5%, bliver værdien 
af pengene på disse lønkonti mindre 
og mindre værd. Det er dog muligt at 
finde måder at opbevare sine penge 
på, så værdien vokser i stedet for at 
falde. Man kan enten investere dem, 
eller finde frem til de banker, der 
yder en bedre rente på løn- og opspa-

rings konti end den gængse nul-ren-
te. Mybanker hjælper dagligt mange 
danskere med at få overblik og skabe 
mere luft i den daglige økonomi. Vi 
lavede i november 2017 en analyse, 
hvor vi undersøgte, hvad 100.000 
kroner ville være vokset til i 2017, 
hvis de i 2008 blev sat ind på en løn-
konto i en af landets 5 største banker. 
Dette sammenlignede vi med, hvad 
samme beløb ville være vokset til, 
hvis man hvert år havde flyttet pen-
gene til den lønkonto, der tilbød den 
bedste rente. Forskellen var stor. 
De 100.000 kroner ville kun vokse 
til 101.304 kroner på en almindelig 
lønkonto, men til 110.331 kroner på 
de banker, der tilbød de højeste ren-
ter på en lønkonto. 

Det er sådanne eksempler, der 
viser, at der er penge at spare/tjene 
ved jævnligt at gennemgå sin økono-
mi og undersøge, om det er muligt 
at opnå bedre forhold i andre ban-
ker. Mybankers analyser viser, at 8 
ud af 10, der modtager et tilbud via 
vores Skift Bank tjeneste, kan spare 
penge. 

Der bliver sikkert også flere 
penge at spare/tjene til privatøkono-
mien i 2018, hvor især forvaltningen 
af danskernes investeringsaftaler 
kan få ekstra fokus, fordi EU’s nye 

regelsæt om investorbeskyttelse, MI-
FID 2, træder i kraft den 3. januar. 
Det medfører blandt andet, at alle 
omkostningerne til forvaltning af in-
vesteringsaftaler skal fremgå i den 
oversigt, som forvalteren regelmæs-
sigt laver for kunden. Som det er i 
dag, er der ikke krav til, at alle de un-
derliggende omkostninger til forvalt-
ningen er tydelige for kunden. Det er 
forventningen, at det nye regelsæt vil 
skabe en øget konkurrence og få flere 
danskere til at undersøge deres om-
kostninger. Dermed kan de vurdere, 
om de er tilfredse med omkostnings-
niveauet i forhold til det afkast, som 
investeringen har givet. 

Et øget engagement i arbejdet med 
at få et højere afkast på sin pension, 
kombineret med en interesse for at 
finde et sted med lavere forvaltnings-
omkostninger, kan være med til at 
starte diskussionen om forskellen 
mellem aktive og passive investe-
ringer. Her kan investeringer i ETF, 
Exchange-Traded Funds sikkert også 
blive interessante at følge, fordi de 
giver mulighed for at investere i ak-
tieindeks, og derfor har meget lave 
forvaltningsomkostninger.  

Mybanker vil fortsat overvåge ud-
viklingen og hjælpe danskere, der øn-
sker at få en bedre privatøkonomi.

Ulrik Marschall, 
Kommunikationschef Mybanker 

https://www.mybanker.dk
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Med base i Danmark har vi gennem et globalt udsyn   
skabt langsigtet værdi til vores kunder over tre 
 årtier. Vi har et af branchens mest stabile og  erfarne 
 forvalterteams. Resultaterne har gjort, at C World-
Wide Asset  Management i dag servicerer kunder over 
hele verden og er en af Australiens største globale 
aktie forvaltere.
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SPONSERET AF INVESTERINGSRÅDGIVNING A/S

Det er kunden, der er i fokus, 
når man får uafhængig 
økonomisk eller finansiel 
rådgivning. Ikke bankens 

egne interesser eller produkter. De 
uafhængige rådgivere kan give kun-
den et overblik over lånemuligheder, 
rådgive om investering, pension og 
formuer. De har ingen afhængig-
hedsforhold til andre fonde og får 
ikke provision for at anbefale én fond 
frem for en anden.

Men i Danmark findes der ikke ret 
mange uafhængige rådgivere. Det har 
der ikke været tradition for, men det 
er måske ved at ændre sig. Det fortæl-
ler Peter Kubicki, direktør for fonds-
mæglerselskabet InvesteringsRådgiv-
ning.

“Mellem 90 og 95 procent af mar-
kedet sidder de store banker på. Der 
har i Danmark historisk været tradi-
tion for, at når man bliver velhavende, 
går man til sin bank for hjælp. Men ser 

vi på udlandet, Tyskland og England 
eksempelvis, så har specialisterne 
mellem 20 og 30 procent af markedet. 
Der er en tendens mod, at bankerne 
ikke længere er eksperterne, men at 
det typisk er nogle de af uafhængige 
spillere. De performer bedre, og de 
kan tiltrække talentet med høj kom-
petence på specielle områder. Det er 
vi ved at få øjnene op for i Danmark,” 
siger han.

InvesteringsRådgivning blev for-
melt stiftet i 2009, men parterne har 
mere end 25 års erfaring med deres 
investeringsstrategi. De er højt spe-
cialiserede og tager også egne penge 
og investerer sammen med kunderne. 

“Vi lider og glæder os sammen med 
vores kunder. Vi er dedikerede og har 
de samme interesser som vores dem,” 
siger Peter Kubicki.

Matematik frem for 
mavefornemmelser
Noget af det, der skiller Investerings-
Rådgivning ud, er, at de bruger den 
matematiske formel IR-kvotienten og 
ikke er bange for at trække sig helt 

ud af aktiemarkedet på baggrund af 
 matematikken. 

“Folk ved tit ikke, hvor velhavende 
de er, fordi de har investeret i mange 
indpakninger. Vi kan hjælpe dem med 

investering i specialområder, men i 
modsætning til de fleste andre, kan vi 
godt lide at være 100 procent i aktier, 
når vi er inde. Men når vi ikke er, har vi 
en model, hvor vi sælger risikoen og går 

Bankerne får større konkurrence 
fra de uafhængige rådgivere

Når en formue skal investeres, er det 
nærliggende at gå til sin bank. Men der findes 
alternativer til bankrådgiveren, som er mere 
specialiserede. Uafhængig rådgivning har længe 
været traditionen i udlandet, en tendens som 
sniger sig mere og mere ind på det danske 
marked. 

Peter Kubicki, direktør for fondsmæglerselskabet 
InvesteringsRådgivning

”Folk ved tit ikke, 
hvor velhavende 
de er, fordi de har 
investeret i mange 
 indpakninger” 
Peter Kubicki, direktør for fondsmægler-
selskabet InvesteringsRådgivning

http://www.irg.dk


kontant. Den rådgivning kan du ikke få 
i bankerne,” fortæller Peter Kubicki. 

Den strategi har givet dem et stort 
merafkast over en lang årrække og 
fanget mange af nedturene. Her er der 
ikke noget, der hedder mavefornem-
melse og grådighed. Fondsmæglersel-
skabet blev trods alt også stiftet oven 
på en af verdensøkonomiens mest 
turbulente perioder, som ifølge Inve-
steringsRådgivning i høj grad skyld-
tes netop grådighed og inkompetence 
hos finanshusenes rådgivere. Der blev 
ikke skruet ned for blusset tids nok, 
og pludselig havde finanskrisen bredt 
sig over store dele af kloden. 

“Vi bruger de offentlige nøgletal, 
som virksomhederne indberetter må-
nedligt, og kigger på de underliggende 
komponenter. Når sandsynligheden 
er størst for, at det går godt, tager vi 
høj risiko. Når det går den anden vej, 
tager vi ikke risiko, men venter på, at 
vi igen har en periode, hvor erhvervs-
livet har det godt. Det er en ganske 
almindelig, sund købmandstilgang til 
aktiemarkedet ud fra mange års erfa-
ringer,” siger Peter Kubicki:

“Kunderne skal have mulighed for 
at vælge det bedste for dem selv. Der-
for er der en tendens væk fra banker-
ne over mod specialisterne.”

Små skuldre skal bære det samme 
ansvar som store
Og der er brug for f lere uafhængige 
rådgivere. Også for at holde kvaliteten 
og sikre transparens i omkostninger 
og gebyrer, mener Peter Kubicki. 

“Men den komplicerede skatte-
struktur og reguleringsbyrde holder 

Danmark fast i traditionerne. Det be-
grænser den risikovillige kapital. Fik 
vi mere risikovillig kapital ud i sam-
fundet, ville vi kunne starte f lere virk-
somheder op, og det ville give bedre 
afkast. Men vi er stadig lidt forsigtige 
i Danmark,” siger Peter Kubicki. 

Det er svært for nye finansielle 
spillere at komme ind på markedet, 
fortæller Ossian Nilsson, partner i 
den skandinaviske finansielle rådgiv-
ningsvirksomhed FCG. Han laver en 
hurtig udspecificering af markedet i 
hovedet, cirka 40 fondsmæglerselska-
ber, som henvender sig til de mest for-
muende danskere, og benytter de ikke 
fondsmæglere, er der to andre typer 
rådgivning, nemlig finansielle rådgi-
vere og investeringsrådgivere, og dem 
der der cirka 80 af. 

“Der er samlet set omkring 120 
virksomheder, der tilbyder formueråd-
givning. Tager du de 120 holdt op mod 
antallet af borgere, svarer det til én råd-
giver pr. 50.000 borgere sådan cirka. Så 
der er et kæmpe potentiale i markedet 
for nye spillere, så branchen kan vokse. 
Men spørgsmålet er, hvorfor det så ikke 
sker,” siger han og fortsætter:

“Traditionen har ikke før været 
til det. Det er en holdningsændring, 
som er i gang. Men det, vi ser, er en 
betydelig regulatorisk byrde, som de 
uafhængige rådgivere møder. En lille 
fondsmægler med ti ansatte skal af-
hængigt af sine aktiviteter efterleve 
samme krav som de store banker. 
Blandt de regler, som udgør en be-
tydelig regulatorisk byrde for nuvæ-
rende, er eksempelvis de reviderede 
MiFID-regler.”

MiFID II-reglerne er den største re-
vision af kapitalmarkedet gennem 25 
år herhjemme.  Regelsættet i sig selv 
fylder mere end 5000 sider og kan 
deles ind i tre niveauer. Dels selve 
rammelovgivningen, det man kalder 
niveau ét, hvor de overordnede regler 
og principper er fastsat.

Niveau to er de underliggende selv-
stændige regler, der uddyber ramme-
lovgivningen, som man skal kende, i 
dette tilfælde omkring 50 love. Til slut 

indeholder niveau tre vejledninger til 
hvordan disse udrulles i praksis med 
hundredevis af sider, hvor reglerne 
eksemplificeres.

“Det er svært at forstå, og de for-
ordninger, som ikke findes i dansk 

ret, skal man vide, hvor man kan 
finde i europæisk ret. Har man ti an-
satte, og den ene bruger halvdelen af 
sin tid på compliance, skal han læse 
alle 5000 sider, og selv hvis han for-
står det hele, skal han dernæst også 
have styr på alle de andre regelsæt, 
som henvender sig til finansielle virk-
somheder fx hvidvaskreglerne, mar-
kedsmisbrugsreglerne og snart de 
nye persondataregler. Der, mener jeg, 
man har kimen til, hvad der kan være 
af barrierer,” siger Ossian Nilsson.

Forbrugerne skal beskyttes - men 
også sikres gode afkast
Selvfølgelig beskytter den tunge re-
gulering forbrugerne og markederne, 
men udfordringer er, at når det er så 
tungt, kan de små ikke følge med. 
Derfor vælger mange af dem at out-
source deres compliance til folk som 
FCG, som rådgiver finansielle virk-
somheder og hjælper dem med at leve 
op til og overholde reglerne. 

Både Peter Kubicki og Ossian Nils-
son er enige om, at der vil komme en 
konsolidering. Ossian Nilsson er også 
enig med Peter Kubicki i, at speciali-
sterne er kommet for at blive og for at 
vokse sig stærkere. 

“Bankerne er mere generiske. De 
er en sikker måde at investere på, for 
risikoen for at tabe penge er meget lil-
le. Men fondsmæglere og uafhængige 
rådgivere har gerne brugt hele livet 
på at blive dygtige og har så slået sig 
ned i et dybt specialiseret hjørne af 
investeringsverdenen. Nogle outper-
former helt markedet, fordi de er så 
specialiserede,” siger han.

Ossian Nilsson, partner i den skandinaviske 
 finansielle rådgivningsvirksomhed FCG

”Kunderne skal have mulig-
hed for at vælge det bedste 
for dem selv. Derfor er der 
en tendens væk fra bankerne 
over mod specialisterne” 
Peter Kubicki, direktør for fondsmæglerselskabet 
 InvesteringsRådgivning

http://www.irg.dk


“Ud ga n g s -
pu n k t e t 
var et 
ekstremt 

positivt 2017. Vi er inde 
i et synkroniseret glo-
balt opsving, hvor 
stort set alle lande i 
verden vokser. Sam-
tidig har vi ingen 
inflation og masser 
af subsidieret kapi-
tal. Det er svært at 

blive mere begejstret 
for 2018. Vi forventer 

et skift i balancen mel-

lem vækst og inflation og et år, hvor det bliver 
lidt sværere, så man skal være lidt mere på-
passelig med sine investeringer. 

Når det så er sagt, så er der nogle tema-
er eller sektorer, som vi rigtig godt kan lide. 
 Teknologi og internetaktier har en meget at-
traktiv prisfastsættelse, og vi ser godt poten-
tiale i de selskaber, som tjener penge på digital 
reklame.

Et andet tema er industriel automatisering 
og herunder sensorer. Automatisering vil løfte 
produktiviteten i mange produktionsvirksomhe-
der, og ved at maskiner bliver mere intelligente 
og får vision gennem sensorer, og som hele in-
dustrien omkring selvkørende biler vokser, 
kommer virksomheder inden for sensorer og 

 kamerakomponenter til at ekspandere voldsomt. 
Slutteligt vil jeg nævne emerging markets, mere 
specifikt Kina og Indien. Generelt flytter flere 
investeringer mod Sydøstasien og Japan på 
grund af den langsigtede værditilvækst. Især 
Indien er interessant, da landet flytter sig eks-
tremt i disse år under nyt politisk lederskab med 
reformer, som fokuserer på finansiel inklusion. 

Inden for de risici, vi skal holde øje med i 
2018, kan det gå galt, hvis vi får en betydeligt 
højere oliepris. Stiger prisen op mod de 80 dol-
lars, vil det tage meget aktivitet ud af verdens-
økonomien. Det skal man holde øje med, da det 
kan give et inflationært pres på økonomien og 
få renterne til at stige. Og vi vil helst ikke have 
for store rentestigninger i 2018.”

“For det første er der flere og 
flere pengeinstitutter, som 
gerne vil have disse tilbud og 
services på deres produkt-

palette. Den udvikling vil blive ved med 
at vokse, ligesom tillid, troværdighed og 
tilgængelighed vil blive ved med at være 
væsentlige nøglepunkter. Tager vi den tek-
nologiske udvikling, er der ingen tvivl om, 
at de medier og platforme, vi møder kun-
derne på, har udviklet sig gennem tiden, 
og flere nye vil komme til. Hos Sparekas-
sen Sjælland-Fyn har vi derfor introduceret 

mere selvbetjening, som kombineres med 
et voksende brug af højt specialiserede for-
mue- og investeringsrådgivere. Jeg oplever, 
at der er kommet et større udbud af alter-
native investeringer, hvoraf nogle er mere 
eller mindre syntetiske. Det kan sende tan-
kerne tilbage til perioden før finanskrisen, 
hvor udbuddet af disse produkter voksede 
kraftigt. Hvis man som Private Banking-
kunde ønsker at foretage en investering, er 
det derfor vigtigt at gå efter gennemskue-
lige produkter og tilbud, der er forståelige, 
og som rådgiveren let kan forklare – uanset 

om kunden selv vælger sine 
investeringer i eksempel-
vis aktier eller porteføl-
jepleje. Lovgivningen 
og reguleringen gør, 
at de danske penge-
institutter generelt har 
en høj kvalitet i råd-
givningen, men man 
skal være opmærksom, 
hvis man bliver tilbudt 
et produkt, som man har 
svært ved at forstå.”

Hvilke forventninger har I til 2018, og hvad bliver så de mest 
interessante investeringer?

I hvilken retning udvikler private banking og 
formuerådgivning sig?

Spørgsmål:

Spørgsmål:

Morten Springborg , temaspecialist, C Worldwide

Kenn Andersen, markedschef for investering i Sparekassen Sjælland-Fyn

Investeringsmarkedet i 2018: 
Et positivt globalt vækstbillede venter 
Der er enighed om, at flere danskere har fået flere penge mellem hænderne ligesom de finansielle tilbud til 
de formuende er i vækst. Men hvilke sektorer skal man satse på i 2018? Og skal man gå i overvægt i aktier 
eller tage mindre risiko? Vores panel af eksperter spår her om investeringsmarkedet i 2018.
Af Simone Okkels  
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“Vi ser allere-
de, at flere 
formuende 
d a n s k e r e 

sætter deres penge hos 
specialister frem for i 

deres bank. Flere har 
fået øjnene op for 
den specialrådgiv-
ning, man kan få 
her om sine inve-
steringer. Samtidig 
har flere danskere 
fået flere penge 

mellem hænderne. 
Som uafhængigt 

firma, som vi er, skal 

man hjælpe sine kunder til at indse, at det at 
tage en risiko og vælge til og fra i aktiemar-
kedet, er en central del af det at investere. 
Men der er mange, der som privatpersoner, 
har svært ved at sælge deres risikoaktiver, og 
er man i en bank, kommer man typisk ind 
i en mellem-risikoklasse. Der, hvor vi skiller 
os ud, og som vi ved, er noget, flere er ved at 
få øjnene op for, er, at vi tør træde helt ud af 
aktiemarkedet. Det er en vigtig tanke, man 
skal gøre sig som investor. Det allersværeste 
er at træde ud. For er aktiemarkedet faldet, 
vil man typisk tænke, at det nok stiger igen. 
Og stiger det, vil mere ofte have mere.

Gennem mange år har vi på baggrund af 
den matematiske model IR-kvotienten, vurde-
ret sandsynligheden for, at aktiemarkedet vil 

tage et dyk. Vi tager en stolthed i at gå ud på 
vores kunders vegne, og det gør vi konsekvent. 
Bliver aktiemarkedet negativt, går man i en 
bank typisk ned fra 50% til 45%. Vi går i nul. 
Det har givet os fine resultater og et stort mer-
afkast over en lang årrække.

Den matematiske model vinder over ma-
vefornemmelse. En mavefornemmelse er ikke 
en skarp beslutning. Enten er man ude, eller 
også er man inde. Sådan har vi undgået mange 
store nedture. Og ser man på det sidste halvan-
det år, har vi på baggrund af modellen næsten 
hele tiden været fuldt eksponeret til aktiemar-
kedet, selvom man med Trump, Putin, Brexit, 
Catalonien og Nordkorea kunne have truk-
ket sig ud tusind gange på baggrund af mave-
fornemmelse.”

“Den største trussel for in-
vestorerne er kraftigt og 
hurtigt stigende renter. 
Det nuværende lave ren-

teniveauer er ude af trit med de niveauer, 
som det aktuelle og forventede vækst- og 
inflationsbillede tilsiger. Gennem en lang 
række år har vi set en stabil moderat 
vækst, samtidig har centralbankerne ført 
en meget vækstunderstøttende pengepoli-
tik, fordi inflationen har været afdæmpet. 
Det har været med til at presse det gene-
relle renteniveau i økonomien ned.

 Når vi ser ind i 2018, forventer vi en 
fortsættelse af dette; et globalt vækstbil-
lede som bliver lidt bedre med kun svagt 
stigende inflation, som understøtter en 
lempelig global pengepolitik.

Kombinationen af en lempelig pengepoli-
tik og svagt stigende inflation gør, at ren-
terne kun forventes at stiger svagt eller 
forbliver uændret. Sammen med moderat 
global vækst forventes dette at medføre På 
den baggrund forventer vi uændrede til 
svagt stigende lange renter og en fortsat 
aktieoptur.

 Men lave renter kan gøre livet for 
investorerne udfordrende. En ting er, 
at afkastpotentialet i obligationer er la-
vere end normalt, og at selv små rente-
stigninger kan føre til et negativt afkast. 
En anden ting er, at de lave renter har 
medvirket til at understøtte de seneste 
års aktieoptur, som til gengæld har øget 
aktiemarkedets følsomhed over for rente-
stigninger.

Vi anbefaler dog, alt efter hvilken type in-
vestor man er, og hvor man er i sin livs-
cyklus, at man som investor skruer 
lidt op for aktierne og ned for virk-
somhedsobligationerne i forhold 
til det, som for den enkelte in-
vestor er optimalt på lang sigt. 
Altså at man går efter en svag 
overvægt i aktier. Men vi kan 
risikere at blive overrasket af 
centralbankerne eller hurti-
gere og kraftigere end ven-
tede stigninger i inflationen. 
Risikoen for rentestigninger, 
der vil kunne afspore aktieop-
turen, vil formentlig være tilta-
gende i løbet af 2018.”

I udlandet er det mere normalt at sætte sine penge hos 
uafhængige rådgivere fremfor hos bankerne, end det er 
herhjemme. Hvordan vil det udvikle sig i Danmark?

Hvad er den største trussel, som investorerne står overfor?

Spørgsmål:

Spørgsmål:

Christian Klarskov, CIO og portfolio manager InvesteringsRådgivning A/S

Christian Mose, chefstrateg Spar Nord
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SPONSERET AF SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN

Flere danskere end nogensinde 
før ligger inde med formuer, der 
når op i syv cifre. Søger man 
på formuerådgivning eller pri-

vate banking i Google, er mulighederne 
også her vokset. Det er et marked, der er 
kommet i fokus hos mange udbydere, for-
tæller Kenn Andersen, markedschef for 
investering i Sparekassen Sjælland-Fyn. 
De har siden 2005 tilbudt private banking 
til kunder med over tre millioner kroner i 
formue, når man ser på både virksomhed, 
opsparing, værdipapirer og pension.

 
Markedet for private banking 
vokser. Hvad skyldes denne vækst?
“Mange vil gerne have tilbuddet i deres 
produktpalette og ramme kundesegmen-
tet med forskellige tilbud og serviceydel-
ser. Det at have med formuende kunder at 
gøre, er en af pengeinstitutternes kerne-
ydelse og har været det i mange år.

Ser man på formueudviklingen i Dan-
mark og mange andre steder i verden, er 
der blevet en større andel af borgere med 

en formue på over tre millioner kroner, 
når vi kigger på formuer i både virksom-
hed, almindelig opsparing, værdipapirer 
og pensionsopsparinger. Man begynder 
nu at kunne se effekter af, at arbejdsmar-
kedspensioner har eksisteret i flere år-
rækker. Derudover er der kommet flere 
kvinder til i dette kundesegment, hvilket 
hænger sammen med, at flere kvinder har 
lederstillinger og i den forbindelse er be-
slutningstagere og har gode lønninger,” 
fortæller Kenn Andersen.

 
Hvad ligger der i private banking?
“Helt overordnet er det vores tilbud til 
kunder, som har en økonomi ud over det 
almindelige.

Udover høj service og opmærksomhed, 
er formuerådgivning en væsentlig del af 
private banking hos sparekassen. Typisk 
har en private banking-kunde en person-
lig rådgiver, som har et færre antal kun-
der og er vant til kunder i dette segment. 
Tilmed har private banking-rådgiveren et 
helt hold af specialister i ryggen, eksem-
pelvis investerings specialister. Private 

banking ser vi som en holdindsats, og det 
handler om, at vores kunder skal føle en 
tryghed i alle aspekter af deres økonomi, 
når vi guider dem.”

 
Hvorfor skal man investere i 
formuerådgivning og private 
banking?
“Der er mange muligheder i dag for at 
placere sine penge, og de fleste kunder vil 
have brug for hjælp til at se hvilke løsnin-
ger, der findes på markedet. Derudover 

er der mange regler inden for eksempel-
vis beskatning, placering og optimering, 
som kan være svære at navigere i for den 
enkelte kunde. I private banking får du 
hjælp til præcis det og bliver guidet til at 
træffe de rette beslutninger.”

 
Hvad tæller egentlig med, når man 
opgør sin formue?
“Det er forskelligt fra pengeinstitut til 
pengeinstitut. I og med at en af vores ker-
neydelser er formuerådgivning, fokuserer 
vi på den investerbare formue. Altså de li-
kvide værdier, man har i pensionsordnin-
ger, værdipapirer, virksomheder, holding-
selskaber eller opsparing på en konto. 
Vi ser ikke på værdier i mursten, når vi 
sætter kriterier for formuer op, men ejen-
domme er et element i vores rådgivning.”

 
Hvilke specielle services og 
arrangementer får man adgang til?
“Nærhed til kunderne er vigtigt, og vi 
lægger stor vægt på den personlige råd-
givning. I sparekassen opererer vi i fire 
overordnede geografiske områder, og i 

Flere sætter deres formue
i private banking

Markedet for private banking er i vækst. Flere banker tilbyder 
servicen, og flere danskere har formuer, de gerne vil have plejet. 

Private banking giver mulighed for tættere kontakt til sin 
rådgiver - og en masse andre fordele for de formuende kunder.

Kenn Andersen, markedschef for 
investering i Sparekassen Sjælland-Fyn

https://www.spks.dk/dinformue/privatebanking#!&utm_source=berlingske&utm_medium=paid&utm_campaign=privatebanking&utm_content=banner160x600


hvert område sidder der private banking-
rådgivere, så vi altid er tæt på kunderne. 
Vælger man som kunde selv at investere 
i eksempelvis aktier, er man typisk i tæt 
kontakt med sin investeringsrådgiver 
over telefonen. Det er en fordel, da man-
ge informationer skal udveksles hurtigt 
i takt med reaktionerne på markedet. 
Derudover er der eksklusive kort knyt-
tet til servicen, for eksempel MasterCard 
Platinum. For segmentet holder vi også 
specielle arrangementer, hvor det er mu-
ligt at netværke med kunder med samme 
interesser. Eksempelvis havde vi op til det 
amerikanske præsidentvalg i november 
2016 en aften med fokus på den politiske 
scene i USA og de forskellige økonomiske 
udfald valget kunne få.”

 
Hvor stor en formue skal man 
have, for at blive private banking 
kunde?
“Hos os skal man have tre millioner el-
ler derover. Men generelt har grænsen 
for private banking bevæget sig ned af. 

Det tror jeg, er et udtryk for, at der er 
kommet flere nye aktører til, som til-
byder servicen. At kravene til formuen 
er skruet ned er alt andet lige godt for 
forbrugerne, da det øger konkurrencen. 
Men der er stor forskel på, hvad private 
banking indeholder hos forskellige udby-
dere, både hvad angår kundernes behov, 
og hvad bankerne stiller til rådighed. Vi 
har et fintmasket filialnet, hvor vi er fo-
kuseret på at være tæt på kunden og del-
tage i lokalområdet, hvilket er bærende 
værdier i sparekassen. Andre gør det an-
derledes.”

 
Hvad koster det?
“Det er meget forskelligt fra pengein-
stitut til pengeinstitut, og det kommer 
også an på formuen. Hos sparekassen 
betaler man et årligt abonnement, der 
som udgangspunkt koster 2500 kro-
ner. Det er prisen for at få adgang til en 
kontaktperson, der giver dig ekstra op-
mærksomhed og nærhed, og et hold af 
specialister, som bidrager med specielle 

kompetencer og dygtighed. Omkostnin-
ger forbundet med den valgte investe-
ringsløsning kommer oveni.

 
Skal man være opmærksom på, at 
omkostningerne ikke overstiger 
indtjeningen?
”Vi går alle igennem forskellige livsfa-
ser – vi sparer op, vi kommer til eller 
har opbygget en formue, og endelig skal 
vi også bruge af den formue. Arbejder 
man meget, tjener godt og sparer op, 
kan det være en fordel at få vejledning 
om, hvordan man bør spare op, og hvor-
dan man får sine penge til at yngle. Det 
handler om ikke at lægge alle sine æg 
i én kurv og på den måde reducere ri-
sikoen i den samlede formue. Man kan 
også stå i en situation, hvor man kom-
mer til penge gennem eksempelvis arv, 
generationsskifte i en virksomhed eller 
salg af andre aktiver. Pludselig befinder 
man sig i en ny, og måske ukendt, øko-
nomisk situation, hvor man har brug for 
gode råd og vejledning. Når man, efter 

et langt arbejdsliv, skal til at bruge af 
sin formue, vil det ligeledes være en god 
ide at søge rådgivning i forhold til den 
rækkefølge og hastighed, man bruger 
sin formue. Så omkostningerne skal 
man tænke på, men god rådgivning er 
ikke gratis. Om det er dyrt eller ej – jeg 
tror, at det kan være dyrt at lade være 
med at få rådgivning.”

 
Hvilke typer kunder har I?
“Vi har dybest set ét kriterium, vi måler 
på: den investerbare formue. En private 
banking-kunde hos os er som udgangs-
punkt en formuende kunde, som har 
brug for rådgivning om formue og in-
vestering. Private banking kunden kan 
også være ejer af en virksomhed, og så 
har kunden også brug for sparring med 
en erhvervsrådgiver. Derudover er hver 
kunde også en ganske almindelig bank-
kunde, som har brug for bolig- eller 
billån eller en netbanksløsning. Derfor 
sætter vi det hold, der matcher lige den 
enkelte kundes behov.

!
Inden du går ind i private 
banking:

 
• Find ud af, hvilke ydelser banken 

tilbyder, og hvordan de opgør 
formuer. Har de ydelser inden 
for pension, fast ejendom, aktier 
og obligationer, forsikring og 
opsparinger?

• Hvilke typer af specialister får 
du til rådighed? Er det de spe-
cialister, der passer bedst til din 
formue-type?

• Hvad koster private banking og 
er prisstrukturen gennemsigtig?

• Kan du nemt komme i kontakt 
med din rådgiver på flere plat-
forme?

https://www.spks.dk/dinformue/privatebanking#!&utm_source=berlingske&utm_medium=paid&utm_campaign=privatebanking&utm_content=banner160x600


Af Jacob Brejnebøl Knudsen

Penge er en frygtelig herre, men 
en forrygende tjener, siges det, 
og i de klassiske økonomers ver-
den er penge noget af det, der 

får mennesker til opføre sig rationelt. 
Men der er flere sandheder, for i 

virkelighedens verden holder teorierne 
nemlig ikke altid, hvad de lover. 

I oktober modtog professor Richard 
Thaler fra University of Chicago nobel-
prisen i økonomi. Thaler har viet sin 
forskning til adfærdsøkonomi og har 
blandt andet forsket i, hvordan man an-
sporer folk til at spare bedre op til alder-
dommen. 

Den gængse antagelse er, at folk er 
rationelle og træffer økonomiske beslut-
ninger ud fra en betragtning om, at de 
gør nytte for dem selv. Men det holder 
ikke altid stik, viser Thaler.

For mennesket lader sig nemt friste af 
fænomener som Black Friday, og den år-
lige vifte af brudte nytårsforsætter er et 
udtryk for samme tendens. Der er altså 
indbygget en god portion uforudsigelig-
hed i økonomien, uanset hvor rationel 
den bør være.

”Alt foregår jo ikke 100 procent ratio-
nelt, selv om mange lægger det til grund, 
når de træffer deres beslutninger. Man 
kan antage meget, men aldrig være helt 
sikker,” forklarer Henrik Franck, direk-
tør og partner i Formuepleje og medlem 
af Formueplejes investeringskomite, hvor 

man selv i en vis udstrækning er afhæn-
gig af at kunne vurdere andres adfærd.

Det være sig centralbankernes penge-
politik, forbrugernes indkøbsmønstre el-
ler virksomheders præstationer.

”Når vi i investeringskomiteen i For-
muepleje træffer vores beslutninger, sker 
det jo efter nøje vurdering af, hvilken ret-

ning tingene bevæger sig i, men det beror 
sig altid på et vist skøn. Vi har trods alt 
set lidt af hvert, som gør, at vi kan træf-
fe beslutninger på et oplyst grundlag og 
forventning om, hvordan adfærden hos 
forbrugerne, centralbankerne og politi-
kerne udvikler sig,” siger Henrik Franck, 

som desuden fremhæver, at Formue plejes 
investeringskoncept også er bygget op om 
nobelprisvindende økonomers teorier.

Kort fortalt siger teorien – kaldet tan-
gentporteføljeteorien – , at investor gen-
nem spredning af sine investeringer kan 
øge det forventede afkast og reducere 
risikoen. Teorien siger så, at det forven-
tede afkast skal øges gennem låntagning 
og ikke ved at øge andelen af mere risi-
kofyldte aktiver. 

Netop risiko er da måske også det 
vigtigste begreb, man som investor bør 
tage stilling til. Især i gode tider er det let 
at kalde sig langsigtet, mens det kniber 
mere, når tingene falder. ”Mange har en 
tendens til hurtigt at blive kortsigtede, 
når tingene bevæger sig i den gale ret-
ning, selv om de fleste ved, at de over tid 
nok skal stige. Der gælder det for os som 
aktive investorer at se igennem den vær-
ste støj og kun reagere, når det er nød-
vendigt,” forklarer Henrik Franck.

Det er blandt andet derfor, at man af 
og til ser selv velhavere være bange for 
at investere, når tingene er faldet meget, 
selv om det måske er det rigtige tids-
punkt at slå til på, mens pengene sidder 
løst, når tingene er steget. 

På samme vis har mange deres opspa-
ring stående i banken til en rente på nul, 
og en del af de danske boligejere har sam-
let set lån for over 55 milliarder kroner 
til en rente på 3,5 procent eller derover. 
Det er ikke specielt rationelt med renter 
nær nul, men forklaringen er, at det giver 

de pågældende folk en form for tryghed 
at vide præcis, hvad de har at rutte med.

Umiddelbart irrationelt, men forklar-
ligt, hvis man tager psykologi og adfærd 
med i betragtningen. Thaler og andre 
adfærdsøkonomer har dog fået kritik for 
overhovedet at involvere psykologi i øko-
nomisk forskning, men det er trods alt 
ikke første gang, at en adfærdsøkonom 

hædres med nobelpriser. Navne som Ro-
bert Schiller (nobelprismodtager i 2013), 
Elinor Ostrom (2009) og George Akerlof 
(2001) tilhører samme kategori. Ratio-
nelt eller ej.

“Mange har en 
 tendens til hurtigt at 
blive kortsigtede, når 
tingene bevæger sig i 
den gale retning, selv 
om de fleste ved, at 
de over tid nok skal 
stige” 
Henrik Franck, direktør i Formuepleje Henrik Franck, direktør og partner i Formue-

pleje og medlem af Formueplejes investerings-
komite

Det er ikke rationelt, 
men hvad er egentlig det?
Dette års nobelpris i økonomi gik til Richard Thaler for hans forskning i adfærdsøkonomi. 
Et helt rationelt valg i en irrationel verden. 

I oktober modtog professor Richard Thaler 
fra University of Chicago nobelprisen i 
 økonomi. Foto: Scanpix
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Af Elias Lundström

For få år siden kunne det se ud 
som om, at crowdfunding var på 
vej mod skyerne og ville erstatte 
blandt andet banklån og andre 

finansieringsformer. 
Hvert år skete der mere end en for-

dobling af den kapital, som danske virk-
somheder og privatpersoner rejste ved 
hjælp af crowdfunding — altså fra en 
større gruppe personer via en digital 
platform frem for eksempelvis en bank.

Den vækst er nu ovre, viser en ny ana-
lyse af crowdfunding-markedet i Dan-
mark i 2017 fra Vækstfonden. Hvor der 
samlet blev rejst 127 mio. kr. i 2016, for-
ventes beløbet at falde til 111 mio. kr. i 
2017. 

Faldet skyldes blandt andet den dan-
skudviklede elcykel MATE, der rejste 
knap 23 mio. kr. via crowdfunding-plat-
formen IndieGoGo sidste år og dermed 
stod for en stor del af den samlede vækst, 
der ikke har fulgt trop i år. Men selv når 
man ser bort fra det størst finansierede 
projekt begge år, er det tydeligt, at mar-
kedet har fundet sit normale leje ifølge 
næstformanden for Dansk Crowdfun-
ding Forening, Sigurd Schou Madsen.

”Indtil nu har crowdfunding mest været 
et iværksætterfænomen, hvor små og nystar-
tede virksomheder hentede finansiering, 
når de ikke kunne skaffe penge i banken el-
ler fra andre investorer. På det punkt ser vi, 
at markedet er stabiliseret,” siger han. 

Professionel branche afskrækker 
opkomlinge
Crowdfunding er især kendt fra interna-
tionale platforme som Kickstarter og In-
dieGoGo, hvor iværksættere søger støtte 

til at udvikle nye produkter fra elcykler 
til computerspil og udlover belønninger 
til gengæld. 

Det er denne type af crowdfunding, 
der står for det største fald i analysen 
fra Vækstfonden. Danske virksomheder 
og private rejste således 52 mio. kr. med 
belønningscrowdfunding sidste år, og det 
forventes at falde til 33 mio. kr. i 2017. 
Selv uden de største projekter medregnet, 
er der stadig tale om et fald på tre mio. kr. 
Det skyldes ifølge Sigurd Schou Madsen, 
at branchen nu bliver opfattet som mere 
professionel, hvilket afskrækker flere.

”Der har været en tendens til, at rigtig 
mange iværksættere tænkte, at det ville 
være en nem måde at skaffe penge på 
— og det er det ikke. Det er kun de dyg-
tigste, der lykkes, og det er det billede, 
som spreder sig og får nogle til at springe 
fra,” siger han. 

Etablerede virksomheder 
ligger på lur
Mens iværksætterne holder sig tilbage, 
er der ifølge Sigurd Schou Madsen tegn 
på, at nogle etablerede virksomheder har 
fået øjnene op for crowdfunding i for-
skellige former.

I udlandet tester flere store virk-
somheder nye produkt-prototyper af 
på crowdfunding-platforme. Andre har 
gjort som Sony og lanceret deres egen 
platform. Herhjemme søsatte Coop i 
foråret 2017 Danmarks første crowdfun-
ding-platform til fødevarebranchen og 
har hidtil formidlet investeringer for 10 
mio. kr. mellem private og madprodu-
center. Det har blandt andet Thise Mejeri 
benyttet sig af til at låne 2,4 mio. kr. til 
at udvikle en ny type mælk fra køer, der 
kun spiser græs.

”Vi begynder at se større virksomheder, 
som ikke har et kapitalproblem, bruge 
crowdfunding til både at udvikle og mar-
kedsføre produkter,” siger Sigurd Schou 
Madsen og uddyber, at det hjælper virk-
somhederne med at teste efterspørgslen for 
deres produkter af, inden de bygger dem. 

”Det giver tillid, når større virksom-
heder som Coop står for platformen. Og 
så er der også mere tillid, når brugerne 
har samme interesse, fx fødevarer,” til-
føjer Esben Bistrup Halvorsen, adm. 
direktør for Lendino, der har udviklet 
crowdfunding-platformen til Coop. 

Crowdfunding-lån stadig i vækst
At etablerede virksomheder har fået in-
teresse for crowdfunding viser sig også 
i væksten af crowdfunding-lån. Således 
forventes udlånene at stige med fem mio. 

kr. på et år til 74 mio. kr i 2017, og det er 
især virksomhederne, der står for væksten. 

I samme ombæring forventes der ifølge 
Vækstfondens analyse at være fem pct. flere 
crowdfunding-lån med en forholdsvis lav 
rente mellem 3 og 7,5 pct. i 2017. Det skyldes 
ifølge Sigurd Schou Madsen, at der er kom-
met større virksomheder ind på markedet.

”Renten modsvarer risikoen. Fordi 
større virksomheder er mere stabile, så 
giver det mere sikre lån og dermed falder 
renten,” siger han og advarer dog virk-
somheder i at kaste sig hovedløst ud i 
crowdfunding:

”Bagsiden af medaljen er, at du tidligt 
i en udviklingsproces annoncerer, hvad 
du vil lave og potentielt udsætter dig for 
plagiater. Derudover kan nyhedsværdien 
også ryge. Så man skal nøje overveje for-
delene over for ulemperne.”

Vild crowdfunding-
vækst er slut

Crowdfunding-bølgen toppede i Danmark 
i 2016 med den elektriske foldecykel MATE 
som den største danske crowdfunding-suc-
ces. Cykelprojektet rejste omkring 23 mio. kr. 
fra private bidragsydere dette år. Crowdfun-
ding-væksten i Danmark er siden stagneret i 
2017, viser ny analyse.

De seneste års eksponentielle vækst i crowdfunding-
investeringerne i Danmark er ovre, viser analyse fra Vækstfonden. 
Den alternative finansieringsform har fundet sit normale leje 
ifølge næstformanden for Dansk Crowdfunding Forening, der dog 
ser en stigende interesse fra større virksomheder.
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Thise Mejeri skulle for nylig 
bruge 2,4 mio. kr. til at ud-
vikle en ny type mælk fra 
køer, der udelukkende æder 

græs. I stedet for at gå i banken, som 
det traditionelt ville have gjort, lånte 
mejeriet pengene fra private perso-
ner gennem den nyetablerede plat-
form Coop Crowdfunding. Og der var 
ingen tøven at spore.

”Det er gået stærkt med at få rejst 
penge for låneprojekterne på platfor-
men — de f leste lån bliver fuldtegnet 
inden for et par dage,” siger Nicolai 
Jæpelt, crowdfunding-ansvarlig hos 
Coop Amba.

Samtidig fik mejeriets projekt 
overvældende interesse, blev heftigt 
omtalt i pressen og endte med, at 
Thise Græsmælk kom på hylderne i 
Irma-butikkerne.

”Crowdfunding-projekterne har 
haft en stor markedsføringsværdi - 
ikke mindst for Thise. Ofte skal man 
ned i butikkerne tidligt om morgenen 
for at få fat i deres græsmælk, før den 
bliver udsolgt,” tilføjer Mike Dranov, 
foreningsdirektør for Coop Amba.

Coop Crowdfunding har gjort 
det muligt for private at investere i 
nye madkoncepter siden lanceringen 
i april 2017. Og så er det den første 
crowdfunding-platform i Danmark, 
som udelukkende fokuserer på fø-
devaresektoren. Indtil videre har 
brugerne investeret 10 mio. kr. i alt 

fra håndlavet økologisk whiskey fra 
Ærø til bornholmsk bionedbrydeligt 
tyggegummi. Fælles for projekterne 
er, at de har en ambition om at gøre 
Danmark rigere på ny og spændende 
mad og drikke — hvadenten det inde-
bærer lokal produktion, økologi eller 
noget helt tredje.

Kunder finansierer 
nye produkter, før de er lavet
Crowdfunding er en efterhånden vel-
kendt alternativ finansieringsform, 
hvor en større gruppe af mennesker 
er med til at f inansiere udviklingen 
af nye produkter og tjenester. I be-
lønningscrowdfunding får investo-
rerne en belønning som tak — typisk 
et eksemplar af produktet, når det er 
færdigudviklet — mens lånecrowd-
funding går ud på at pulje en masse 
små lån sammen til et større lån til 
eksempelvis en virksomhed. 

Coop Crowdfunding formidler 
både lån, belønningsprojekter og do-
nationer mellem private madentusia-
ster og især små- og mellemstore fø-
devarevirksomheder. Finansieringen 

kan være en fordel for virksomheder, 
der har svært ved at skaffe lån i ban-
ken, og så kan den give meget omtale, 
når projekterne bliver delt på de so-
ciale medier og omtalt i pressen. 

Tidligere var det populært at 
bruge de store internationale crowd-
funding-platforme som Kickstarter, 
hvor det sidenhen er blevet sværere 
at trænge igennem med sit budskab 
— især for lokale, danske fødeva-
reproducenter. Et projekt på Coop 
Crowdfunding bliver til gengæld 
markedsført gennem Coops omfat-
tende kanaler lokalt i Danmark, og 
har derfor større chance for at blive 
hørt ifølge Nicolai Jæpelt. 

Når ud til 1,7 mio. medlemmer
Hver uge sender Coop en email ud 
til 1 mio. danske husstande, hvor 
crowdfunding-projekterne af og til 
bliver nævnt. Projekterne når også 
ud gennem Coops medlems-app, der 
er downloadet af 750.000 danskere, 
samt via tilbudsaviser, Facebooksi-
der og andre digitale kanaler. 

”Den store udfordring for alle 

SPONSERET AF COOP CROWDFUNDING

Nicolai Jæpelt, crowdfunding-
ansvarlig hos Coop Amba

Danske fødevareproducenter har på ni måneder fået investeringer for 10 mio. kr. via Coop 
Crowdfunding, hvor private kan finansiere nye madkoncepter. Platformen har vist sig at give de 

fleste projekter større omtale, end hvis de havde søgt om lån i banken.

Madproducenter henter millioner 
fra folket frem for banken 

https://crowdfunding.coop.dk


crowdfunding-platforme er, at få 
nok brugere og komme langt nok ud 
med markedsføringen. Her har vi et 
godt udgangspunkt med 1,7 millioner 
medlemmer,” siger Nicolai Jæpelt.

Coop har 650 lokalbestyrelser i 
butikker over hele landet, hvor der 
sidder omkring 3700 personer. Frem-
over vil nogle af disse bestyrelses-
medlemmer blive crowdfunding-
ambassadører og stå for at finde nye 
lokale projekter og rådgive virksom-
hederne.
Alle kan oprette projekter
Man behøver ikke at være leveran-
dør til Coop for at oprette et projekt 
på crowdfunding-platformen, der 
er åben for alle danske fødevareini-
tiativer — store som små. Typisk eg-
ner belønningsprojekterne sig bedst 
til nystartede iværksættere, der har 
brug for finansiering og for at teste, 
om der er efterspørgsel efter det pro-
dukt, de vil lave, forklarer Nicolai 
Jæpelt.

Det har makkerparret Paw Wöhlk 
og Kristoffer Pind Levison blandt an-
det gjort med projektet ‘Rigtig Dansk 

Æblecider’, der går ud på at produce-
re æblecider lavet på 100 pct. danske 
æbler. I skrivende stund har projek-
tet via Coop Crowdfunding indsam-
let knap 42.000 kr. og dermed langt 
oversteget målet på 30.000 kr.

Låneprojekterne er ifølge Nicolai 
Jæpelt typisk for etablerede virksom-

heder, der gerne vil udvide en alle-
rede eksisterende produktion. Her 
er kravene for at blive optaget højere 
— blandt andet skal virksomhederne 
kreditvurderes af platformens ud-
vikler, Lendino, som er reguleret af 
Finanstilsynet. Afhængig af den vur-
derede risiko, tildeles projektet en 
kreditklasse, som afgør lånets rente, 
der kan variere fra 3 til 11 pct. 

Fejø Frugt benyttede sig af Coop 
Crowdfunding til at låne samlet 2,7 
mio. kr. fordelt på 488 udlån fra pri-
vate. Lånene gik til nye æbleplanta-
ger, omlægning til økologi samt et 
nyt kølerum, der skal udvide sæson-
en for dansk økologi.
Indehaveren af frugtplantagen var 
først skeptisk over for at tage imod 
lån fra så mange personer, han ikke 
kendte, men kom hurtigt på andre 
tanker efter en snak med revisoren. 
Det viste sig, at han blot behøvede at 
foretage et enkelt månedligt afdrag 
på lånet, fordi platformen selv distri-
buerer betalingerne ud til de enkelte 
långivere. Samtidig så revisoren også 
en anden fordel i projektet.

”Revisoren sagde, at det ville være 
en god idé, fordi frugtplantagen ville 
få en omtale og et følgeskab fra lån-
giverne, som den ikke ville få i ban-
ken,” siger Nicolai Jæpelt og påpeger, 
at Fejø Frugts crowdfunding-kam-
pagne endte med at blive omtalt 144 
gange i pressen.

Nydelsesprodukter får succes
Mens nogle crowdfunding-projekter 
bliver en stor succes, er der andre, 
der aldrig når i mål. I disse tilfælde 
beholder bidragsyderne deres penge. 
Erfaringerne viser indtil videre, at 
det især er de konkrete, visionære 
projekter, som samtidig gør det mu-
ligt for bidragsyderne at bruge pro-
dukterne til at fortælle en spændende 
historie, der får succes.

Det er blandt andet årsagen til, at 
86 personer har valgt at betale mere 
end 1000 kr. for en f laske håndlavet 
økologisk whiskey fra Ærø, de først 
får leveret om fem år. Og det gælder 
også for makkerparret med cideren 
fra de danske æbler.

”De rammer noget i tidens ånd,” 
siger Mike Dranov og tilføjer: ”Og så 
kan folk godt lide at crowdfunde ny-
delsesvarer som whiskey, cider, kaffe 
eller chokolade.”

På sigt håber foreningsdirektø-
ren, at crowdfunding-platformen kan 
være med til at forstærke følelsen af 
at være en del af en andelsforening i 
Coop.

”Vi kalder det for en andelsfor-
ening 2.0. Vi er på vej tilbage til vores 
rødder, hvor medlemmerne har ejer-
skab og indf lydelse,” afslutter han.

!
Coop Crowdfunding:

 
• Crowdfunding-platform hvor 

private kan investere i danske 
fødevareprojekter.

• Formidler tre typer af crowd-
funding: lån mellem virksom-
heder og private, projekter 
med belønninger for investe-
ringer samt donationer.

• Projekterne bliver mar-
kedsført til Coops 1,7 mio. 
 medlemmer.

Thise Mejeri lånte 2,4 mio. kr. 
til et udvikle og producere en 
ny mælketype kaldet græsmælk 
i foråret 2017. Pengene kom 
ikke fra banken, men fra hund-
redvis af private, der lånte 
pengene til mejeriet gennem 
Coop Crowdfunding og får et 
afkast på 3 pct

Flere fødevareproducenter søger crowd-
funding-lån via platforme som Coop 
Crowdfunding. Fejø Frugt lånte 2,7 mio. 
kr. til blandt andet at omlægge dele af 
æbleplantagen til økologi i foråret 2017.

Mike Dranov, foreningsdirektør 
for Coop Amba

Antal projekter: 20

Investeringer i Coop 
Crowdfunding:
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Sa m f u n d e t s 
syn på bæ-
redygtige in-
v e s t e r i n g e r 

har forandret sig 
til at være en nød-
vendighed. Folk 
begynder at spise 
mindre kød og 
køre i deleelbiler, 
og når forbrugs-
mønstret ændrer 
sig, må virksom-
hederne også æn-

dre sig. Fænome-
net findes ikke kun 

i Norden, men resten 
af verden er begyndt 

at komme med. Derfor er 

der ikke længere tale om en trend, men en 
permanent tilstand på investeringsmarkedet. 

Globalt begynder vi også at se lovgivning og 
reguleringer, der kræver miljøhensyn og bære-
dygtighed af virksomhederne og investorerne. 
Og det kommer til at ændre virksomhedernes 
adfærd. Ser man på olie- og gasselskaber, som 
i dag er baserede på fossile brandstoffer. Hvis 
de vil overleve om 35 år, må de omstille sig 
til at levere de nødvendige energimæssige løs-
ninger, som verden kommer til at have behov 
for. Og her vil investorerne kigge på, hvordan 
disse firmaer, om det er energiselskaber eller 
tøjfabrikker, positionerer sig i en verden, hvor 
bæredygtighed kommer til at være et meget 
stærkere fundament og vækst-driver. 

Omkostningerne i forbindelse med bære-
dygtig omstilling er mindre i forhold til, hvad 
det vil koste virksomheden, hvis man ikke 

omstiller sig, fordi det bliver en forretnings-
mæssig forudsætning. 

Tager du en tekstilproducent, som får pro-
duceret 20-30 % af sit tøj i Bangladesh, som 
jævnligt oplever oversvømmelser. Hvad bety-
der det for en supply chain, hvis virksomhe-
den ikke investerer i lokal bæredygtighed, og 
der kommer flere oversvømmelser? Betyder 
det, at man skal bruge milliarder på at flytte 
til andre lande? Og hvad betyder det for virk-
somhedens evne til at tjene langsigtede af-
kast til aktionærerne? 

Uanset om man tror på menneskeskabte 
klimaforandringer, bliver man nødt til at ac-
ceptere, at bæredygtige investeringer ikke 
kun handler om moral og etik, men de er en 
nødvendighed, hvis man ønsker, at virksom-
heden skal overleve om 30-35 år. Det er ren 
forretning i dag.

Klimaforandringerne påvirker in-
vestorerne til at tænke mere på 
miljø og tage socialt ansvar. En 
ting er lovkrav og reguleringer 

fra myndighedernes side, som påvirker in-
vestorernes syn på virksomhederne, hvis 
de ikke lever op til dem. En anden ting er, 
at flere og flere investorer kan se, der er et 
behov for at tage ansvar. Den generelle in-
vestor, privat som institutionel, begynder 
at efterspørge bæredygtige investeringer. 
Efterspørgslen er især drevet frem af mil-
lennial-generationen, der ikke kun ser på 
afkastet, men også bæredygtigheden. 

Bæredygtighedskravet er stadig meget 
nyt, og der bliver fortsat investeret mest i 

traditionelle aktier. Men der er en udvik-
ling i gang, hvor det ikke kun handler om at 
frasortere, eller screene, visse aktier – det 
er også et spørgsmål om at give systemati-
ske karakterer ud fra principper som env-
ironmental, social og governance, såkaldte 
ESG-kriterier. Det er krav til virksomheder-
ne om, hvordan de håndterer miljøvenlig-
hed, hvor gode er medarbejderforholdene, 
og hvordan ledelsen ser på tingene. Det er 
især det institutionelle marked, hvor man 
ikke kun kigger på screening, men også 
virksomhedens ESG-scoren. 

Det nordiske marked er førende, når 
det kommer til bæredygtige investeringer 
og tage ansvar, ikke kun på miljøområdet, 

men også på de sociale og ledel-
sesmæssige områder. Vi er de 
førende i verden, og mange 
nye tiltag på disse områder 
starter i Norden, hvoref-
ter de breder sig til re-
sten af verden.

For BlackRock er 
der ingen tvivl om, at 
bæredygtige og socialt 
ansvarlige investerin-
ger er kommet for at 
blive, og vores kunder 
vil fremadrettet investere 
endnu mere i virksomhe-
der med en høj ESG-score. 

Matti Tammi, Direktør, BlackRock iShares i Norden

Pelle Pedersen, Head of Responsible Investment, PKA

Bæredygtige investeringer 
er ren forretning
Bæredygtige og socialt ansvarlige investeringer vinder frem i Norden, og resten af verden begynder at følge 
trop. Investorer bliver nødt til at få øjnene op for ESG-investeringer, som strækker sig længere end afkastet, 
mens virksomhederne må være omstillingsparate. En ny generation af investorer har startet en udvikling, 
der er kommet for at blive. 
Af Kasper Nesager-Hansen

Ekspertpanel:
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SPONSERET AF PKA

Impact-investeringer er et begreb, 
fremtidens investorer bør bide mærke i. 
Begrebet dækker over investeringer, som 

kan gøre en positiv forskel for klima, miljø 
eller gør en forskel i den tredje verden. 

Investeringsverdenen oplever i disse 
dage massive forandringer i inve-
storernes tankegang. Vi ser en sti-
gende efterspørgsel på bæredygtige 

og socialt ansvarlige investeringer på be-
kostning af virksomheder, der belaster 
miljøet og ikke tænker på andet end mak-
simering af udbyttet til aktionærerne. En 
dansk pensionskasse er helt med i front.
PKA ligger i top 10 på listen over pen-
sionsselskaber, der går ind og gør en 
forskel for miljøet. Sammen med sine 
300.000 medlemmer, primært fra sund-
hedssektoren, investerer PKA i virksom-
heder med en stærk social profil, yder 
mikrolån til bønder i den tredje verden 
og hjælper socialt ansvarlige organisa-
tioner med at redde verden – alt sam-
men imens pensions kassen leverer gode 
 afkast til medlemmerne. 

Social license to operate er et krav
Pelle Pedersen er Head of Responsible In-
vestment i PKA. Han er vant til at tænke 
langsigtet og se ændringer i forbrugs-
mønstre – og dermed også investerings-
mønstre. Han pointerer, at verden er i 
forandring, og forbrugerne efterspørger 
flere miljørigtige produkter og kræver, at 
virksomhederne tager et socialt ansvar. 

’Verden ændrer sig ekstremt hurtigt, 
og denne fokus på bæredygtighed er ikke 
en trend længere. Det er simpelthen en 
nødvendighed, du som investor bliver 
nødt til at tage alvorligt!’ 
Pelle Pedersen fortæller, at efterspørgslen 
på miljømæssige- og sociale investerin-
ger indenfor de sidste tre år er gået fra at 
være nicheaktier, der oprindelig blev ef-

terspurgt af fodformede miljøaktivister, 
til at blive mainstream. Investorer er også 
begyndt at se på virksomhedens medar-
bejdertilfredshed, når de investerer. 

Denne forandring sker ikke kun or-
ganisk. Pelle Pedersen fortæller, at det 
er store investorer, som PKA, der bliver 
nødt til at italesætte forandringen, så 
porteføljemanagere verden over forstår, 
at forandringen ikke kun er nødvendig 
for fremtidige generationers velfærd, 
men den også er kommet for at blive. 
Han fremhæver eksemplet med en mul-
tinational kaffekæde, der for et par år 
siden fik en skattesag på halsen i Stor-
britannien, hvor kædens ledelse valgte 
at acceptere et skattesmæk på godt kr. 
200 millioner, fordi forbrugerne gan-
ske enkelt blev vrede, og protesterne gik 
som en steppebrand. Forklaringen ifølge 
Pelle Pedersen er simpel: 

’Virksomheden skal have en social li-
cense to operate. Med internettet og de 
sociale medier kan man mobilisere for-
brugerne meget hurtigere’. 

Har man ikke forbrugernes sociale 
accept, skader det omsætningen og bund-
linjen, hvilket betyder mindre afkast til 
investorerne. Pelle Pedersen ser ikke an-
svarlige virksomheder ignorere forbru-
gernes krav om socialt ansvar af denne 
årsag – det er budskabet, PKA gerne vil 
dele med investorer i Danmark som i ud-
landet. Virksomheder, der gør en forskel 
bliver belønnet af forbrugerne, og det er 
på tide, at investorerne også begynder 
at tænke i disse baner, hvis man ikke vil 
blive hægtet af udviklingen på investe-
ringsmarkedet.

I dag begynder det at give økono-
misk mening at investere i miljøvenlige 
virksomheder, bedre levevilkår for men-

nesker i den tredje verden og virksom-
heder, der behandler medarbejderne or-
dentligt. Derfor er Impact-investeringer 
fremtiden. 

!
OM PKA  

• PKA har investeret ca. 12 mia. kr. 
i fem havvindmølleparker og ca. 
19 mia. kr. i alt i klimarelaterede 
projekter. PKA har fokus på at 
investere i projekter, som 
reducerer brugen af fossile 
brændstoffer. Ambitionen er, 
at denne type af investeringer i 
2020 udgør 10% af de samlede 
investeringer, svarende til 
ca. 30 mia. kr. 
 

• PKA har investeret 500 mio. 
kr. i fonde, der yder mikrolån. 
 

• PKA administrerer pensioner 
for tre pensionskasser inden for 
social- og sundhedsområdet og 
har en samlet formue på 250 
mia. kr.  
 

• PKA har 300.000 medlemmer, 
som er sikret pensionsordning 
via overenskomster. Er man 
selvstændig eller privatansat 
uden for overenskomst, kan 
man også blive medlem i PKA.

300.000 medlemmer tjener 
penge, mens de redder planeten

Bedre levevilkår i den tredje verden med Impact investering

https://www.pka.dk/om-pka/sadan-investerer-vi


Af Amanda Wibe, Mybanker

Satte du 100.000 kroner ind på en 
lønkonto i en af landets 5 største 
banker tilbage i 2008, vil dine 
penge i gennemsnit være vokset 

til 101.304 kroner i dag.
Havde du derimod år for år fundet 

den lønkonto med den bedste rente, ville 
dine penge være vokset 8 gange så meget 
og i dag være 110.331 kroner værd. Det er 
mange penge – især på en lønkonto.

Det viser en undersøgelse, som My-
banker har lavet.

”Der hersker en opfattelse af, at ren-
ten er så lav og har været det siden fi-

nanskrisen, at man som forbruger ikke 
behøver at tænke over, hvor ens løn går 
ind – men det kan i den grad betale sig,” 
siger Morten Westergaard, der er direk-
tør i Mybanker.

”Landets fem største banker har 
 siden 2013 i snit givet 0 procent i rente 
på en lønkonto, mens det i nogle af årene 
har været muligt at få op til 0,75 procent 
andre steder. Når renters rente-effekten 
medtages, bliver renteforskellen til en 
pæn portion penge med årene,” siger 
han.

Renteniveauet faldt dramatisk i køl-
vandet på finanskrisen, men det har væ-
ret - og er fortsat - stadig muligt at tjene 
penge på at have sin løn stående i banken 
frem for at have den liggende under ho-
vedpuden.

 
Endnu bedre forretning 
på opsparingskonti
I kroner og øre er forskellen på marke-
dets bedste rente og de største bankers 
gennemsnitlige renter til at tage at føle 
på, når det gælder opsparingskonti – alt-
så konti, hvor man binder sine penge i en 
periode.

”Bankerne er villige til at give dig en 
højere rente, mod at du til gengæld ikke 
har mulighed for at hæve pengene i en 
bindingsperiode. Der har virkelig været 
penge at hente ved at vælge sin opspa-
ringskonto med omhu – ja, faktisk mere 
end 1000 kroner om året for en opspa-
ring på 100.000 kroner,” siger Morten 
Westergaard.

Hvis du havde valgt at sætte 100.000 
kroner ind på en opsparingskonto til 

markedets bedste rente i 2008 og bundet 
pengene i ét år ad gangen for så at flytte 
pengene rundt til de højeste renter, ville 
de 100.000 i dag være vokset til mere end 
121.000 kroner.

Havde du i stedet bundet pengene i de 
fem største banker, ville dine penge ud 
fra en gennemsnitlig betragtning i dag 
blot være godt 107.000 kroner værd.

”Der er altså tale om en forskel på ca. 
14.000 kroner – for at se sig for og flytte 
sine penge rundt. Man vil højst sandsyn-
ligt kunne se det samme  mønster om 5 
og 10 år, så det er altid en god idé at un-
dersøge, hvor man kan opnå den bedste 
rente; men samtidig være obs på, hvilke 
vilkår, der gælder for den pågældende 
konto,” siger  Morten  Westergaard.

Sådan får du den bedste rente 
på opsparing og lønkonto
Selvom renten på indlån 
har været lav i mange 
år, er der alligevel 
mange penge at tjene 
på at se sig for efter 
markedets bedste renter 
– og det gælder både for 
almindelige lønkonti 
og for opsparingskonti, 
hvor pengene bindes i en 
periode. 1
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Sammenligning af bankernes indlånsrenter for opsparingskonti med  binding 
i op til 2 år. 
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1,05%

0,90%

0,60%

0,90%

0,85%

(kilde: www.mybanker.dk - 14. december 2017)
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Får du nok ud  
af din opsparing?

Læs mere på santander.dk/opsparing

HØJRENTE FRI
Fuld fleksibilitet  

uden minimumsbeløb

0,60%
Ingen binding

HØJRENTE PLUS
Høj rente 

og stor fleksibilitet

0,90%
31 dages varsel

HØJRENTE 24
Den højeste rente 
på din opsparing

1,05%
2 års binding

Vilkår: Tilbydes privatpersoner over 18 år med bopæl i Danmark - Højrente Fri: Var. rente - Højrente Plus: Var. 
rente, min. indskud: kr. 100.000, udtræk skal varsles med 31 dage - Højrente 24: Fast rente, min. indskud: kr. 
100.000, kan hæves mod rentedekort på 1% pr. rest. 12 mdr. - Santander Consumer Bank er omfattet af den 
norske Bankenes Sikringsfond, der dækker på samme vilkår som den danske indskydergaranti.

Bilfinansiering Privatlån Kreditkort SalgsfinansieringOpsparing

https://www.santanderconsumer.dk/opsparing


Af Jørn Nielsen, journalist og redaktør, 
Dansk Aktionærforening

Mere end 800.000 danskere 
har valgt at placere en del 
af deres opsparing i en eller 
flere danske investerings-

fonde. Det kan der være mange gode 
grunde til. Men det er ikke ligegyldigt, 
hvilke fonde man vælger at sætte penge-
ne i. Forskellen mellem gode og dårlige 
fonde er ret markant.

Både analysehuset Morningstar og 
Dansk Aktionærforening kårer hvert år 
de bedste danske investeringsfonde. Ved 
begge kåringer lægges der stor vægt på 
fondenes afkast over et, tre, fem og ti år 
– efter omkostninger.

Kigger man på, hvilke fonde der er kå-
ret som årets bedste de seneste fem år, vil 

man se, at det primært er aktivt forvaltede 
investeringsfonde, der vinder, selv om om-
kostninger er højere end i passivt forval-
tede fonde. Der findes med andre ord gode 
aktivt forvaltede fonde, der år for år giver 
investorerne et afkast, der ligger helt i top 
og outperformer de passive fonde – efter 
omkostningerne er trukket fra.

Omvendt er der også aktivt forvaltede 
fonde, der har høje omkostninger, uden at 
investorerne får et merafkast. Den dyrt 
betalte aktive forvaltning har altså været 
en dårlig forretning for investorerne.

Flere undersøgelser viser, at det rundt 
regnet er tre ud af fire aktivt forvaltede 
fonde, der ikke kan levere afkast, der 
berettiger dem til at indkræve de højere 
omkostninger.

Dette negative billede bekræftes i de 
årlige kåringer i Dansk Aktionærfor-

ening. Her er det ikke kun årets vindere, 
der vises, men også de fonde, der har 
klaret sig dårligst over et, tre, fem og ti 
år. Og kigger man på bundskraberne ved 
de sidste fem års kåringer, er det næsten 
udelukkende aktivt forvaltede fonde, 
man ser.

Forskellen mellem top og bund 
blandt aktivt forvaltede fonde er altså 
stor. Hvis man vælger en aktivt forval-
tet investeringsfond, skal man derfor se 
sig godt for, inden man køber. Og man 
bør løbende holde øje med, om de fonde, 
man har valgt, bliver ved med at klare 
sig godt. 

Det er på denne baggrund, at Dansk 
Aktionærforening nu har udarbejdet en 
liste med otte gode råd, der kan hjælpe 
private investorer med at finde de rigtige 
investeringsfonde.

Af Jørn Nielsen, journalist og  
redaktør, Dansk Aktionærforening

1 Køb altid de børsnoterede 
investeringsfonde

Du får de bedste handelspriser på 
børsmarkedet, hvor alle købs- og 
salgsinteresser mødes, og en fair 
handelspris fastsættes i markedet. Ved 
unoterede investeringsfonde kan der være 
stor forskel mellem købs- og salgspriser.

2 Overvej brede 
investeringsafdelinger

Langt de fleste investorer, som sparer 
op i investeringsfonde, ønsker en god 
og stabil, langsigtet opsparing. Ved at 
investere i de brede fonde, eksempelvis 
en global aktiefond, får du en god 

spredning af dine investeringer på 
flere brancher og lande, hvorimod 
specialfonde kun er rettet mod én type 
aktier og derfor svinger mere i værdi.

3 Vær kritisk over for nye 
specialfonde

Nye specialfonde er meget lønsomme 
- for sælgerne. De introduceres ofte 
på toppen af et marked - altså efter 
aktierne eller obligationerne har givet 
et højt afkast. Derfor bør du spørge: 
Kan dette være den næste boble?

4 Kig på 
indeksbaserede afdelinger

Det er svært for porteføljeforvalterne at 
slå markedets afkast. En indeksbaseret 
fond følger et aktieindeks slavisk, så 
fonden opnår et afkast, der er lidt 

lavere end aktieindeksets afkast: der er 
jo omkostninger ved at drive fonden. 
En aktiv fond forsøger derimod at 
udnytte porteføljeforvalternes viden 
til at opnå et afkast, som er højere end 
aktieindeksets afkast, men det lykkes 
kun for de færreste fonde.

5 Tjek foreningens historiske 
afkast 

Historiske afkast er ingen garanti, 
men ofte en rettesnor for fremtiden. 
På hjemmesiderne www.morningstar.
dk og www.investering.dk kan du se, 
hvordan forskellige fonde har klaret 
sig over en årrække. Undgå fonde, som 
altid klarer sig dårligere end deres 
sammenlignelige marked (indeks eller 
benchmark), og pas på med fonde, hvor 
afkastet svinger meget. 

Se på omkostningsprocenten
Omkostningerne i en investerings-

fond går til blandt andet lønninger, 
husleje samt handelsomkostninger. 
Herudover betaler mange fonde en 
formidlingsprovision til banker for 
at sælge investeringsbeviserne. De 
samlede årlige omkostninger kan let 
svinge fra 0,5 procent til over 3 procent. 
Omkostninger nedsætter dit afkast, så 
jo lavere omkostningsprocent, desto 
mere afkast til dig.

7 Vær kritisk over for 
obligationsbaserede 

investeringsbeviser
Omkostningerne i en investeringsfond 
går til blandt andet lønninger, 
husleje samt handelsomkostninger. 
Herudover betaler mange fonde en 

Pas på, når 
du vælger 
investeringsfond

8 gode råd om opsparing i investeringsfonde

Forskellen mellem gode og dårlige investeringsfonde er markant. 
Så det er slet ikke ligegyldigt, hvilke fonde du vælger at placere din 
opsparing i.

6
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formidlingsprovision til banker for 
at sælge investeringsbeviserne. De 
samlede årlige omkostninger kan let 
svinge fra 0,5 procent til over 3 procent. 
Omkostninger nedsætter dit afkast, så 
jo lavere omkostningsprocent, desto 
mere afkast til dig.

8 Glem ikke skatten 
Du kan vælge mellem fonde, 

der betaler udbytte, og fonde, der er 
akkumulerende. Skattereglerne kan 
være forskellige for de to typer. Ved 
investering for pensionsmidler er der 
ingen forskel på, hvordan du beskattes  
af henholdsvis udbyttebetalende og 
akkumulerende fonde.

Ved investering for frie midler er den 
skattemæssige behandling forskellig. 
Her beskattes de akkumulerende 
fonde som kapitalindkomst (både for 
obligationsfonde og aktiefonde) og 
efter lagerprincippet – det vil sige, at 
du bliver beskattet af både de gevinster, 
du har realiseret, og dem, du ikke har 

realiseret. Du kan altså komme til at 
betale skat uden at have fået midlerne 
til den gennem et salg.

Når du gør dit samlede afkast op, 
skal du huske, at ved de akkumulerende 
fonde afspejles værdiudviklingen 
udelukkende i fondens kurs. Ved de 
udbyttebetalende fonde udbetales 
en del af værdistigningen som 
udbytte, og den skal du selv lægge 
oven i kursudviklingen, når du gør 
regnestykket op. 

8 gode råd om opsparing i investeringsfonde

Foto: Scanpix
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Hos Morningstar:
Danske aktier ...................................................... Fundamental Invest Stock Pick
Europæiske aktier ........................................ Danske Invest Europa Højt Udbytte
Globale aktier ..................................................................Maj Invest Value Aktier

Danske obligationer ....................................... Nordea Invest Lange Obligationer
Blandede fonde ................................................................ Nordea Invest Basis 4

Hos Dansk Aktionærforening:
Aktier/lav risiko .................................................Sydinvest USA Ligevægt & Value
Aktier/middel risiko .....................................Nordea Invest Danske Aktier Fokus
Aktier/høj risiko .................................................. Fundamental Invest Stock Pick

Obligationer/lav risiko ....................................... Maj Invest Danske Obligationer
Obligationer/mellem risiko ...............Nordea Invest European High Yield Bonds
Obligationer/høj risiko ...................................................... Nordea Invest Basis 4

De bedste investeringsfonde i 2017:

TIP
Vidste du, at ingen fond må 
sælge ud af sine beholdninger 
af værdipapirer i krisetider og 
ligge med pengene kontant? Du 
skal derfor selv være parat til at 
sælge dine investeringsbeviser, 
hvis du mister troen på 
markedet.
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