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Fakta om guiden

Denne guide omhandler opsparing til pensionstilværelsen med de privat indbe-
talte pensionsmidler - der ses bort fra opsparingen på arbejdsmarkedspensio-
ner. Guidens formål er ikke at yde konkret investeringsrådgivning på værdipapir-
niveau, og nævnte konkrete aktieselskaber i artiklen skal udelukkende opfattes 
som eksempler og ikke Tænk Penges specifikke anbefalinger for investering.

Al investering hænger uløseligt sammen med en større eller mindre grad af 
risiko. Guidens formål er derfor ikke at eliminere risikoen, men at give forbru-
gerne en mulighed for at minimere omkostningerne uden at øge risikoen.

Guiden er henvendt til alle. Køn og tid til pensionsalder har ingen betydning, 
men jo tidligere du går i gang, jo mere har du sparet.
På tænk.dk/risikoprofil kan du finde ud af, hvilken risikoprofil du har.

Den rigtige måde at  
investere på kan betyde en 
million mere til dig selv, 
den dag du går på pension.

Af Marianne Troelsen Skou ·
Analyseansvarlig Lars Baadsgaard 

ænk Penge har lavet en guide til, 
hvordan du selv kan varetage inve-
steringen af dine pensionsmidler, 

selv om du hverken har særlige finansielle for-
udsætninger eller en finansiel uddannelse. Du 
sparer omkostninger, der ellers ville gå til ban-
ken eller pensionsselskabet, samtidig med at 
det ikke går ud over afkastet. Banken tjener 
rigtig mange penge på at anbefale bestemte 
investeringer.

Og det er ikke pebernødder, du sparer.
“Forskellen på at betale en eller to procent i 

omkostninger om året, kan betyde forskellen 
på, om der står tre eller fire millioner på pensi-
onskontoen efter 30 år. En procent i omkost-

T
ninger kan koste dig en million,” siger økonom 
i Forbrugerrådet, Troels Hauer Holmberg.

Tænk Penge anbefaler, at du selv investerer 
dine private pensionsmidler med hjælp fra 
pensionsinvesteringsguiden eller får din bank 
eller pensionsselskab til at investere i investe-
ringsforeninger og/eller fonde med lave om-
kostninger. Ifølge Troels Hauer Holmberg skal 
man gå efter billige indeksforeninger.  

“Forskellen mellem aktiv og passiv styring 
svarer til forskellen mellem at gå på kasino og 
spare op. Aktiv styring handler om at forsøge at 
få et bedre afkast end markedet som helhed. 
Men hvert år lykkes det kun for omkring en ud 
af 20 aktivt styrede foreninger - og ingen ved på 

forhånd, hvem det bliver næste år. Samtidig har 
de aktive foreninger meget høje omkostninger, 
så det svarer lidt til at købe en meget dyr lotto-
kupon hvert år, som kun giver gevinst en sjæl-
den gang imellem, og i alle de andre år giver et 
dårligere resultat end en billig indeksforening,” 
siger Troels Hauer Holmberg, der også gør op-
mærksom på den høje provision til bankerne:

“Når man undersøger de aktivt styrede for-
eninger nærmere, viser det sig ofte, at de høje 
omkostninger, der angiveligt skulle gå til for-
søget på at slå markedet, i stedet bliver brugt 
på høj provision til banken. Det forklarer også, 
hvorfor aktivt styrede foreninger er bankernes 
foretrukne opsparingsform til kunderne.” n

PENSION

Pensionskonto

Danske  
stats obligationer Individuelle statsobligationer

Investeringsforeninger (aktivt styret)

Investeringsforeninger (passivt styret)

Investeringsforeninger (passivt styret)

Udenlandske enkeltaktier

Investeringsforretninger (aktivt styret)

Danske enkeltaktier

Investeringsforeninger (aktivt styret)

Investeringsforretninger (aktivt styret)

Individuelle realkreditobligationer

Individuelle virksomheds- og  
højrentelande-obligationer

Danske  
aktier

15 forskellige aktier i 
forskellige sektorer

3 forskellige obligationer 
med forskellig løbetid

Danske realkredit-
obligationer

Virksomheds- og  
højrenteobligationer

Udenlandske
aktier

Strukturede obligationer
(Valutabaseret)

Strukturede obligationer
(Råvarebaseret)

Aktier
Sektorer

Varighed

Råvarer

Obliga-
tioner

Valuta

Pensionsdepot

INvEStErINgStyPEr

Anbefaling

Anbefaling

Olie og gas
Råmaterialer

Industriproduktion
Forbrugsvarer

Service
Sundhed

Telekommunikation
Energi
Finans

Teknologi

1-3 år
4-7 år
› 7 år

Anbefales som investering Frarådes som investeringKan være mulig investering

Bliv en rigere 
pensionist Se forklaringen til figuren på side 18

Guide: Pensionsopsparing



18   Tæ n k P e n g e  f e b r u a r 2 0 13   f e b r u a r 2 0 13  Tæ n k P e n g e  19 

Guide: Pensionsopsparing

Sådan vælger du danske stats- og/eller realkreditobligationer
På Nasdaq OMX, Københavns Fondsbørs kan du finde de forskellige danske obligationer du 
kan investere i. Det vigtige ved investering i danske stats- og/eller realkreditobligationer er, 
at du fordeler investeringer på tre obligationer med forskellige løbetider. Begrebet ,du skal 
bide mærke i her, er “varighed”, som forenklet sagt betyder, den gennemsnitlige løbetid en 
obligation har. Du kan så sprede din obligationsinvestering ved at købe en obligation med 
en varighed på 1-3 år, en med en varighed på 4-7 år og en med en varighed på 8 år eller læn-
gere. Tallet for varighed finder du også ved et klikke på den enkelte obligation på:  
nasdaqomxnordic.com/obligationer/danmark/

Sådan vælger du enkeltaktier
Investering i enkeltaktier handler om et lille ord, “spredning”. For at mindske risikoen bør du 
investere dig frem mod at have 15 forskellige aktier i forskellige sektorer som vist i guiden. 
På Nasdaq OMX, Københavns Fondsbørs kan du finde en oversigt over de forskellige sekto-
rer, og hvilke aktier der hører til disse (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/). Du bør 
primært investere i de store aktieselskaber – de såkaldte Large Cap. Sidst men ikke mindst 
skal du heller ikke tro, at du kan tjene lette penge på ofte at sælge og købe aktier. I stedet 
skal du købe og beholde aktien. Lad være med at bruge uforholdsmæssig lang tid på at føl-
ge med i kurserne, du kan alligevel ikke gætte dig til, hvornår en aktie er billig eller dyr. 

Gode råd

•  Du skal klare dine investerin-
ger selv for at spare omkost-
ninger - ikke for at blive rig.

•  Vær realistisk - investering er 
et håndværk og ikke et spil på 
kasinoet.

•  Følg en investeringsstrategi, 
hvor du bruger tid på at vælge 
din investeringssammensæt-
ning og derefter beholder dine 
værdipapirer i mange år.

•  Lad være med at købe og sælge 
igen efter kort tid – du opnår 
ikke et bedre afkast, til gen-
gæld øges dine omkostninger.

•  Hold dig til din investerings-
strategi – du kan f.eks. inve-
stere dine nye pensionsindbe-
talinger udelukkende i 
obligationer, hvis din aktiean-
del er blevet for høj.

Når du investerer i en dansk 
eller udenlandsk aktie i et ak-
tieselskab køber du en andel 
af aktieselskabet, og du bliver 
således aktionær i selskabet. 
Generelt betegnes investering 

i aktier som værende høj risiko, fordi investerin-
gen kan svinge meget i værdi.

Det vigtigste er, at du ikke forsøger at gætte på 
det næste Coca-Cola eller Microsoft – for det kan 
du ikke. I stedet skal du koncentrere dig om at 
sprede dig i forskellige sektorer og selskaber. Du 
skal helst hen ad vejen opnå at have 15 forskellige 
aktier i forskellige sektorer. 

Du skal undgå bankens dyre investeringsforenin-
ger, der generelt er aktivt styrede og dermed har 
høje omkostninger. Du bør i stedet købe investe-
ringsforeninger, der er passivt styrede og normalt 
meget billigere i omkostninger. 

Investering i udenlandske enkeltaktier giver dig 
en mulighed for at investere i meget store, globale 
virksomheder, men bankernes høje kurtageom-
kostninger, kursskæring på valuta og depotgeby-
rer gør, at omkostningerne i nogle tilfælde er for 
høje til, at det kan betale sig. Alternativt kan du 
investere i passivt styrede investeringsforenings-
beviser, der investerer i globale aktier. 

Investering i valuta er forbundet med betydelige risici. Du kan både tjene 
meget eller tabe stort på investeringen. Bankerne har traditionelt set ud-
budt investeringer i valuta som såkaldte strukturerede obligationer, der ofte 
er baseret på en kurv af forskellige valutaer i utallige forskellige konstruk-
tioner og kombinationer. Strukturerede obligationer har altid en eller an-
den form for garanti mod store tab, men du kan som minimum altid risikere 

at tabe forrentningen af dine penge, indtil obligationen udløber. 
Nogle banker anbefaler, at man investerer i de såkaldte strukturerede obligationer, der ofte er ba-

seret på udviklingen i forskellige valutaer i utallige kombinationer. Men Danmarks Nationalbank 
kritiserede allerede i 2007 de strukturerede obligationer for “manglende gennemskuelighed”.

Invester derfor ikke i valutabaserede strukturerede obligationer. Alternativt kan du købe enten 
udenlandske enkeltaktier eller passivt styrede investeringsforeningsbeviser, der investerer i glo-
bale aktier. På den måde investerer du indirekte i valuta. 

Investering i råvarer såsom guld, platin, olie eller sukker, majs og hvede er 
forbundet med betydelige risici. Du kan både tjene meget eller tabe stort på 
investeringen. Bankerne har traditionelt set udbudt investeringer i råvarer 
som såkaldte strukturerede obligationer, der ofte er baseret på en kurv af for-
skellige råvarer i utallige, forskellige konstruktioner og kombinationer. Også 
disse strukturerede obligationer kritiserede Danmarks Nationalbank i 2007. 

Råvaremarkeder har store og pludselige udsving og er derfor ikke egnet til almindelige forbru-
gere. Alternativt kan du i stedet investere i aktieselskaber, som relaterer sig til råvaremarkedet,  
f.eks. danske FLSmidth & Co, som blandt andet sælger maskiner mv. til mineselskaber. Hvis du 
investerer i danske A.P. Møller – Mærsk vil du også være eksponeret i råvaren olie, som selskabet 
udforsker og henter op fra undergrunden.

Investering i obligationer 
kan ske i: 
•  Danske statsobligationer 

- lav risiko.
•  Danske realkreditobliga-

tioner - lav risiko.
•  Virksomhedsobligationer (du låner penge til 

virksomheden) - mellem risiko .
•  Højrentelande-obligationer (udstedt af virk-

somheder og/eller stater i lande med gene-
relt højt renteniveau) - mellem risiko. 

2/3 af din investering i obligationer bør ske i 
obligationer med lav risiko såsom danske stats-
obligationer og danske realkreditobligationer. 
Resten dvs. 1/3 kan du investere i virksomheds-
og/eller højrentelande-obligationer, men du bør 
maksimalt investere 10 pct. i hver af disse typer 
obligationer, som har mellem risiko. 

Generelt kan man sige, at jo større risikoprofil 
du er villig til at påtage dig, jo mere bør du in-
vestere i højrentelande-obligationer. Du kan 
principielt godt selv købe individuelle virk-
somhedsobligationer, men bankernes høje 
kurtageomkostninger, kursskæring på valuta 
og depotgebyrer gør, at omkostningerne er for 
høje til, at det kan betale sig at investere i dis-
se typer obligationer på egen hånd. 

Der er desværre ikke noget udvalg af passivt 
styrede investeringsforeninger, som investerer 
i virksomhedsobligationer eller højrentelande-
obligationer. I stedet vil du typisk i banken 
blive anbefalet deres aktivt styrede investe-
ringsforeninger, der generelt har for høje om-
kostninger. 

Et godt alternativ til at investere i danske stats-
obligationer eller realkreditobligationer er at 
lade den andel stå på bankens pensionskonto. 
Du bør for tiden uden problemer kunne få mini-
mum 1,25 pct. på f.eks. en ratepensionskonto og 
gerne lidt mere. Til sammenligning giver en tre-
årig statsobligation for tiden en rente på 0,40 
pct., og en ti-årig realkreditobligation giver dig 
for tiden en rente på 2,3 pct. 

Men husk dog på, at jo længere tid der er til 
obligationen udløber, jo større er risikoen for 
kursudsving undervejs.

Obliga-
tioner

>  tjek din risikoprofil

Er du til høj, mellem
eller lav risiko? 

Scan koden med din 
smartphone eller besøg 
taenk.dk/risikoprofil

Råvarer

Aktier

Valuta
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Bedre end banken
Erik Møller Sørensen investerer selv sine pensionspenge. 
Og han er dobbelt så god til det som banken, samtidig 
sparer han flere tusinde kroner på omkostninger.
Af Marianne Troelsen Skou · Foto Kim Vadskær

rik Møller Sørensen har i årevis inve-
steret sine pensionspenge gennem 
bankens investeringsforeninger – og 

tabt penge på det. Hele ni ud af ti gange blev 
investeringen et tab for ham. Og han har sågar 
fået erstatning fra en bank, fordi deres investe-
ringsrådgivning var så dårlig, at banken valgte 

at refundere pengene til Erik Møller Sørensen, 
da han klagede over det.

For ti år siden blev han så træt af at tabe pen-
ge og oven i købet betale himmelhøje omkost-
ninger, at han besluttede sig for at investere 
pengene selv. 

“Det kunne vel ikke blive dårligere, og i 
hvert fald kunne jeg slippe for at skulle betale 
for dårlig rådgivning, gebyrer og flere andre 
omkostninger, der løb op i cirka. 11.000 kro-
ner årligt,” siger Erik Møller Sørensen, der 
ingen økonomiske forudsætninger har for at 
investere. Han driver derimod firmaet Con-
cept Consult, der hjælper virksomheder med 
salg og markedsføring.

Samtidig med at han kastede sig ud i opgaven 
på egen hånd, tjekkede han bankens investe-
ringsråd, således at han kunne sammenligne 
sine egne investeringsresultater med bankens 
forslag til investeringer. På den måde kunne 
han følge, hvem der klarede sig bedst.

“Resultatet viste sig hurtigt og har stort set 

været konstant i disse ti år. På mine egne inve-
steringer er resultatet i gennemsnit cirka dob-
belt så godt, som det den bedste af bankerne 
kunne præstere via deres investeringsforenin-
ger. Og mine omkostninger er nul kroner,” for-
tæller Erik Møller Sørensen, der hurtigt fandt 
ud af, at det gav en meget bedre følelse i ma-
ven at gøre arbejdet selv.

“Jeg har ikke noget imod at tabe penge, men 
så skal det helst være, når jeg selv har dummet 
mig, og ikke når nogle eksperter har givet mig 
en dårlig rådgivning, som jeg oven i købet be-
taler for. Selvfølgelig er der mange dygtige in-
vesteringsrådgivere, det er bare svært at kende 
forskel på de dygtige og mindre dygtige,” siger 
Erik Møller Sørensen. 

Virksomheder med succes
Han har en investeringsfilosofi, som han med 
få undtagelser har holdt sig til de senere år. 

“Jeg investerer kun i store, danske virksom-
heder, som har succes, fordi de udvikler sig 
med nye produkter og på nye markeder. Disse 
succeshistorier hører vi om snart hver eneste 
dag i TV og i aviser, så det er nemt at følge med 
uden at skulle læse virksomhedernes regnska-
ber på flere hundrede sider. Og det er såmænd 
bare de aktier, jeg har investeret i,” fortæller 
Erik Møller Sørensen, der nævner Novo, Novo-
zymes, Carlsberg, A.P. Møller, GN Store Nord 
og Coloplast.

“Men jeg har da også brændt nallerne på virk-
somheder, som jeg troede på ville få succes. For 
eksempel Vestas og Danske Bank. Men sådan er 
det jo. Man kan ikke vinde hver gang.” 

På et tidspunkt forsøgte han sig også med 
udenlandske aktier. Men det var heller ikke 
nogen god idé.

“Jeg investerer kun i danske aktier, dels for at 
kunne følge aktierne tæt via omtaler, men også 
fordi jeg ikke ydermere vil løbe en kursrisiko. 
Hvad hjælper det, at aktierne stiger, hvis valu-
takursen på aktien rasler ned. Det har vi set 
mange gange på dollar og yen,” siger Erik Møl-
ler Sørensen.

I dag har han cirka 60 procent af sin pensi-
onsformue i de store, danske aktier. 

“Men dengang jeg begyndte med min egen 
investeringsfilosofi, havde jeg kun ti procent 
placeret i aktier. 60 procent er for meget, især 
når jeg er så tæt på pensionsalderen, men for 
det første har de jo formeret sig selv, fordi jeg 
ikke har solgt aktier, for det andet er de sim-
pelthen bare for gode til at sælge, i hvert fald 
lige for øjeblikket. Men jeg passer på, for jeg 
ved godt, at træerne ikke vokser op i himlen,” 
siger Erik Møller Sørensen. n

E

Erik Møller Sørensens  
gør-det-selv-investeringsråd:
•  Bliv i danske aktier og i danske kroner.
•  Køb 7-8 stk. af de store, danske papirer. 

Dem der får mest ros i aviserne.
•  Hold dig fra dem, som kæmper for over-

levelse. Der er muligheder for stor ge-
vinst, men også stort tab - f.eks. B&O, 
Lundbeck, modetøjsaktier, banker. 

•  Hold dig til en bank, der ikke koster  
noget/ret meget i gebyrer.


