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Executive Summary 
In recent years, the market for indirect ownership of equity investments has experienced a 

significant boom, both globally and in Denmark. Consequently, the Danish private investor’s usage 

of Danish mutual funds represents a substantial part of his/hers total equity investments. A great 

percentage of these indirect investments are however allocated in actively managed funds. In 

broad-spectrum, active funds have repeatedly been proved to underperform the overall market and 

passive fund’s net return, once the active fund’s yearly costs are subtracted.  

 

The main objective of the thesis has therefore been to present and calculate the following passive 

alternatives, to the actively managed strategy: 1) direct investment in the Danish stock index 

“OMXC20”, 2) indirect investment in Danish benchmark funds, 3) indirect investment in “Exchange 

Traded Funds” (ETF’s).  

 

ETF’s have gained a great amount of popularity globally, but are still an unknown strategy to many 

Danish private investors. ETF’s have various similarities to the Danish mutual fund model, one 

being that they are both traded at public stock exchanges. Furthermore, they are often passively 

managed and have lower yearly costs, than most Danish benchmark funds.  

 

The thesis starts by explaining the different conditions concerning Danish mutual funds and ETF’s. 

Subsequently, the various types of costs, which the Danish private investor will incur in relation to 

the 3 strategies, are defined and examined. Thus, the foundation is laid is for the actual analysis of 

the strategies. The yearly costs are then calculated, after the various assumptions have been 

discussed and determined. Conclusively, the net return after tax is estimated, on the basis of 

different investment volumes and conditions, and most importantly 2 types of means: retirement 

savings and regular cash financing.  

 

The thesis concludes, that direct investment is by far the most profitable strategy, regardless of 

what means are used. However, there are certain considerations that need to be addressed, 

regarding the associated risks and the investor’s workload. If indirect ownership is still preferred, 

the private investor is best of with investing in Danish benchmarks funds, when using regular cash 

financing. In the case of retirement savings however, the private investor will gain a higher, yearly 

net return, by using ETF’s.  
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Kapitel 1: Indledning 
1.1 Motivation og baggrund for afhandlingen 
I løbet af sidste 10 år har der i Danmark været et stort fokus på de danske 

investeringsforeninger – både fra privat investorer, som benytter dem i højere og højere grad, 

men ligeså vel fra mere kritiske røster, der har påtalt forhold såsom omkostninger, 

handelsaktivitet og tilhørsforhold til depotbankerne. Især har de aktive investeringsforeninger 

været mål for meget af kritikken, grundet de omkostninger de afholder, i deres forsøg på at slå 

markedet. Senest er rapporten ”Anbefalinger om aktieinvesteringer” (Engsted, Larsen, & Møller, 

2011), blevet udgivet, som advokerer meget kraftigt for direkte investering i aktier, frem for 

gennem investeringsforeninger.  

 

Investeringsforeninger har dog, teoretisk, nogle fordele – de fremhæver selv især den nemme 

adgang til en høj grad af diversifikation, samt stordriftsfordele. Samtidig er ETF’ere1, som er de 

udenlandske alternativer til danske indeksfonde, så småt begyndt at vinde frem, blandt de 

danske privat investorer.    

 

Udover de sidste mange års fokus på omkostninger og gebyrer, er skattebetragtningen 

derudover også vigtig – ikke mindst ifm. de udenlandske ETF’ere. Herunder er det meget 

relevant, hvorvidt privat investoren investerer for frie midler, eller pensionsmidler. En korrekt 

belysning, bør derfor inddrage hele dette skatteelement. 

 

De aktive foreninger er tidligere blevet behandlet og analyseret på, i ganske omfattende grad – 

både i nationale og internationale undersøgelser. Et fokus på disse, vil dermed højst sandsynlig 

konkludere det samme, som adskillige andre og tidligere studier: At fordelene ved 

foreningsmodellen ikke retfærdiggør de årlige omkostninger og nettoafkast, som de aktive 

afdelinger kan mønstre. 

 

Inspireret af kritikken af de aktive investeringsforeninger, samt artiklen ”Anbefalinger Om 

Aktieinvesteringer”, vil denne afhandling derfor i stedet kigge nærmere på 3 passive strategier, 

                                                
1 Exchange Traded Funds 
2 Investeringsforeninger tilgængelige for private, i modsætning til ”engrosforeninger”  
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for den danske privat investor: danske indeksforeninger, ETF’ere og direkte investering i danske 

aktier. 

 

Synsvinklen vil tage udgangspunkt i privat investoren, som derfor også er målgruppen, for dette 

speciale. Den gængse privat investor vil kunne benytte resultaterne og de generelle 

konklusioner, men især også den mere kyndige, der har viden på området i forvejen. Den mere 

ukyndige privat investor vil ligeledes kunne drage nytte af den præsenterede information, men 

vil dog muligvis ikke, i samme grad, være i stand til at agere korrekt ud fra dem, uden 

inddragelse af en rådgiver. Derudover vil afhandlingen også være relevant for den uvildige 

rådgiver. 

 

1.2 Problemstilling 
Afhandlingen vil derfor behandle følgende hovedspørgsmål: 

 Hvilken passiv strategi bør den danske privat investor benytte, hvis skat og omkostninger 

inddrages, og for hvilke midler bør der investeres? 

 

Dette hovedspørgsmål afstedkommer desuden følgende underspørgsmål: 

 Hvorledes fungerer disse foreninger og fonde, og hvilke fordele og ulemper kan der 

være, ved indirekte investering? 

 Hvilken størrelse og typer af omkostninger støder man på, som dansk privat investor, 

ved investering i værdipapirer, og hvilke faktorer påvirker disse? 

 

1.3 Afgrænsning og antagelser 
Afhandlingen afgrænses, som tidligere nævnt, til privat investors synsvinkel. Der vil derfor ikke 

blive behandlet forslag og beregninger, med fokus på strategier, for de institutionelle investorer. 

Disse har andre forudsætninger og muligheder at arbejde under, både skatte- og 

omkostningsmæssige, og er derfor ikke sammenlignelige, med privat investoren. Derfor vil 

engrosforeninger ikke komme i betragtning, men derimod kun detailforeninger2. 

 

Derudover vil denne afhandling udelukkende fokusere på de 3 nævnte, passive strategier. Der 

findes andre udenlandske alternativer, heriblandt mutual funds, men fokus vil udelukkende ligge 
                                                
2 Investeringsforeninger tilgængelige for private, i modsætning til ”engrosforeninger”  
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på ETF’ere, blandt de udenlandske muligheder. ETF’erne har mange ligheder med andre 

udenlandske indeksinvesteringer, men har dog samtidig nogle af de laveste omkostninger på 

markedet. Dette, kombineret med en let tilgængelighed sammenlignet med andre udenlandske 

alternativer, gør dem ganske interessante. Derudover har de, i de senere år, oplevet en kraftig 

stigning i popularitet, og er så småt  begyndt at slå igennem, hos de danske privat investorer.  

 

Der vil udelukkende blive fokuseret på passive investeringer ved brug af aktier. Dermed ses der 

bort fra aktivallokering. Det er derfor ikke målet, at udarbejde en komplet guide til 

porteføljeopbygning og obligations-aktie-ratioer (hvilket desuden afhænger af privat investors 

risikoprofil), men derimod at isolere komponenten ”aktier”, og optimere på denne. Eftersom 

aktier er i fokus, vil resultaterne dermed også kun være relevante for privat investorer med 

længere investeringshorisonter, da aktier egner sig bedst til dette. 

Aktierne/foreningerne/ETF’erne vil derudover kun blive betragtet, hvis de er børsnoteret, da 

andre vilkår gælder, ved unoterede værdipapirer, både skattemæssigt og handelsmæssigt. 

 

Jf. valget af passive strategier, vil der derfor også ses bort fra ”stock picking”3 og ”market 

timing”4, da dette ikke anses som relevant, for privat investoren. Det er simpelthen for vanskeligt, 

at identificere sådanne muligheder, med tilstrækkelig sikkerhed, da man i så fald antager, at 

man er klogere end resten af markedet, og deres vurdering. ”Stock picking” og ”market timing” er 

desuden også svært, selv for de store institutionelle investorer, qua kritikken af de aktive 

foreninger.  Det antages med andre ord, at markedet er effektivt i den semi-stærke form – dette 

er ikke altid tilfældet, men det er hvad privat investoren bør kalkulere med. Andre, og mere 

specifikke antagelser, vil blive introduceret løbende i afhandlingen, således at de optræder i den 

relevante kontekst. 

 

Der vil blive benyttet de skatteregler og data der har været gældende, under afhandlingens 

skriveforløb (marts – august, 2011).  

 

                                                
3 Stock picking: At udvælge aktier, som du har højere forventninger til, end markedet har. 
4 Market timing: At sælge/købe aktiver, ud fra en forventning om fremtiden, der differentiere sig fra markedets nuværende 

forventning, og dermed pris. 
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1.4 Afhandlingens struktur og metode 
Kapitel 2 vil introducere og beskrive begrebet ”ETF”, samt skildre den danske 

investeringsforeningsmodel. Herunder vil der også kommenteres på porteføljepolitik, og dermed 

blive uddybet vedrørende den aktive kontra den passive strategi.   

 

Kapitel 3 omhandler de relevante omkostninger, som privat investor kan støde på, ved at begive 

sig ud i de føromtalte investeringsstrategier. Dette område er vigtigt at få kortlagt, da de årlige 

omkostninger er én af de vigtigste parametre, ved sammenligning af passive strategier, og 

desuden generelt et forhold, der bør have investors uddelte opmærksomhed. Samtidig er det 

også et meget kompliceret område for mange privat investorer, og udgør derfor et vigtigt 

grundlag, i et speciale med dette fokus. Kapitlet vil først definere de forskellige 

omkostningstyper, ved hhv. direkte og indirekte investering, for herefter at redegøre nærmere for 

påvirkningen af visse af omkostningerne, ud fra valg af handelssted. Disse omkostninger 

anskueliggøres vha. data og udregninger, ud fra konkrete, danske handelssteder. De billigste 

handelssteder identificeres, og benyttes endvidere senere i kapitel 5. Kapitlet afsluttes ved at 

give et overblik over niveauet af gennemsigtighed, på markedet for indirekte investering. 

 

Fundamentet er hermed lagt for den egentlige analyse af de 3 investeringsstrategier. Først 

bestemmes og diskuteres de generelle forudsætninger og antagelser dog i kapitel 4. Herefter 

bestemmes datagrundlaget i kapitel 5, og de årlige omkostninger beregnes for hvert alternativ, 

da disse vurderes at udgøre det bedste grundlag, for videre sammenligning og analyse. 

Omkostningerne ved den direkte strategi, udregnes bl.a. ud fra en antagelse om 

intervalmæssige rebalanceringer, foretaget af privat investor selv. 

 

Afslutningsvis kommer den skattemæssige analyse i kapitel 6, som tager udgangspunkt i 

investering for frie midler og pensionsmidler. Der benyttes en fælles vækstrate for 

investeringerne, der sikrer et sammenligneligt udgangspunkt for afkastet på de 3 strategier. 

Herefter fratrækkes de fundne omkostninger fra kapitel 5, og endeligt multipliceres dette med en 

beregnet skatteomkostningsrate. Dermed fås et nettoafkast, som dernæst kan sammenholdes 

de 3 strategier imellem.  
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De nærmere omstændigheder, ved de anvendte metoder i kapitel 5-6, vil blive gennemgået i de 

respektive kapitler, samt i vedlagte bilag. Specialeafhandlingen bliver afsluttet med en 

konklusion, samt fremtidsperspektiver. 

 

1.5 Kilder 
Kilderne til dette projekt tæller især: 

 Artikler fra aviser, faglige websider, samt videnskabelige tidsskrifter, primært 

Finans/Invest 

 Bøger 

 Årsregnskaber/faktablade og vilkår beskrivelser fra investeringsforeninger/ETF fonde 

 Love og bekendtgørelser 

 Rapporter, især fra Nationalbanken, Finanstilsynet, Investeringsforeningsrådet og 

BlackRock 

 

Alle kilders objektivitet er blevet kritisk vurderet. I tilfælde med kilder, der kan have visse 

bagvedliggende agendaer og motiver, er der kun benyttet information af mere generel og faktuel 

karakter, og ikke konkrete betragtninger, som de måtte have. Det er derfor vurderingen, at 

afhandlingen bygger på data af objektiv karakter. Der er dog benyttet talmateriale distribueret af 

investeringsforeninger og ETF fonde, men både i Danmark og Europa, er der udarbejdet 

retningslinjer for udarbejdelse af dette materiale, og det vurderes derfor som retvisende. Alle 

kilder er offentlig tilgængelige. 
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Kapitel 2: Investeringsforeninger og ETF’ere 
– beskrivelse og eksistensberettigelse 

En stor del af denne afhandling vil omhandle investeringsforeninger og ETF’ere. Derfor er det 

essentielt, først og fremmest at få forholdene omkring disse anskueliggjort – ikke mindst da 

ETF’ere stadig er et forholdsvis nyt begreb, for mange danske privat investorer. Kapitlet vil starte 

med at behandle investeringsforeninger, herefter porteføljepolitik, og afslutningsvis et afsnit om 

ETF’ere, der har mange ligheder med de danske investeringsforeninger. På et mere overordnet 

og indledende plan, kan der endvidere læses kort om den generelle eksistensberettigelse, for 

finansielle formidlere, i bilag 1. 

 

2.1 Hvad er en Investeringsforening? 
Investering igennem de danske foreninger har, især over de sidste 10-15 år, oplevet en støt 

stigning i popularitet, især blandt private. De seneste tal viser, at 822.406 private danskere 

benytter sig af investeringsforeninger5. De investerer for 286.578 mio. DKK, i disse foreninger, 

hvilket udgør en andel på 49%, af deres investeringer (InvesteringsForeningsRådet, 2011). Men 

hvad kendetegner en investeringsforening? 

 

En investeringsforening, som vi kender dem i Danmark, er en sammenslutning af personer 

(fysiske, men kan også være juridiske), der går sammen om at investere på officielt godkendte 

værdipapirmarkeder. Indskuddene samles i en pulje (også kaldet afdeling), som hver investor får 

en forholdsmæssig ejerandel i, og investeres herefter eksempelvis i aktier og/eller obligationer. 

Foreningen må ikke ”geare”, hvilket vil sige, at de kun kan investere for den indskudte kapital, og 

ej optage lån, eller have udækkede positioner, i afledte finansielle instrumenter.  

 

Man investerer derfor ikke direkte i aktiverne, men derimod indirekte. Rent praktisk foregår det 

ved, at man køber et investeringsbevis, hvis kurs følger værdipapirbeholdningen tæt, i 

investeringsforeningen. Man er dermed medlem. For privat investorerne er det kun 

detailforeningerne, der er tilgængelige, og dermed relevante. Engrosforeningerne har gerne 

lavere omkostninger, men er kun tilgængelige for institutionelle investorer.  

                                                
5 Omfatter kun bevisudstedende afdelinger 
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Derudover skal der også vælges bestyrelse og revision. De vælges af foreningens medlemmer, 

på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af 

foreningen, og revisionen skal kontrollere forretningsgang og regnskab, i det 

administrationsselskab (som skal være et aktieselskab), der står for den løbende forvaltning og 

administration, af medlemmernes formue. I de fleste tilfælde, er administrationsselskabet 100% 

ejet af investeringsforeningen. Administrationsselskabet kan dog også administrere flere 

foreninger, samt de underliggende afdelinger.  Figur 2.1 viser sammenhængen, imellem de 

forskellige enheder. 

 

Figur 2.1: Investeringsforeningens organisation

 
Kilde: (Hemme & Wendt, 2000, s. 4) 
 

De danske investeringsforeninger fik desuden deres egen børs i 2007, hvor ”IFX Købehavns 

InvesteringsForeningsbørs” (IFX) blev lanceret. Denne er et samarbejde imellem ”OMX Den 

Nordiske Børs” og investeringsforeningerne, og erstatter den tidligere ordning, hvor  

afdelingerne var børsnoteret på almindelige vilkår. Dermed behøver privat investor ikke at 

handle direkte med foreningerne, som det oftest er tilfældet i udlandet. 

 

2.1.1 Forholdet til depotbanken 
Alle investeringsforeninger skal, ved lov, have en depotaftale, som i Danmark foregår igennem 

et pengeinstitut. Depotbanken opbevarer foreningens kontanter og værdipapirer, og samtidig 

handler de fleste foreninger også værdipapirer igennem denne. Derudover skal depotbanken 

kontrollere visse forhold, heriblandt angående de investeringer, som investeringsforeningen 

foretager. 
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Netop forholdet mellem depotbanken og foreningen, har i de senere år været fokus for en del 

kritik. Dette skyldes, at depotbanken kan have en naturlig interesse i at øge værdipapirhandlen, 

da deres indtjening på denne handel er baseret på transaktionsafhængige gebyrer – men også 

på den indirekte fortjeneste i form af kursspænd. Grundet dette, samt som følge af 

kontrolforpligtelsen, skal der være uafhængighed mellem forening og depotselskab. Ofte er 

foreningen og depotbanken dog medlem af samme overordnede brand, som det eksempelvis 

ses med Danske Bank/Danske Invest, Jyske Bank/Jyske Invest mv.  

 

Det kan virke vildledende overfor kunderne, da de 2 foretagender skal ses som to uafhængige 

enheder. Bl.a. deler investeringsforeningen ofte logo og layout på kundematerialet, med deres 

tilknyttede depotbank, hvis der er en dybere relation. Derudover kan den specifikke depotbank 

ofte blive fremhævet i materialet, som stedet at søge rådgivning, selvom dette kan foretages i 

ethvert pengeinstitut, hvor investor er kunde. Investeringsforeningen får dog visse fordele ifm. 

vilkårene, igennem den tætte relation med banken, men det er stadig ikke altid de billigste på 

markedet. 

 

Der er dog naturligvis forskellige foranstaltninger, der bør sænke risikoen for interessekonflikter. 

Bl.a. kan investeringsforeningens administrationsselskab ikke være en del af depotselskabet, 

eller dettes koncern. Ydermere, må medlemmerne af bestyrelsen i foreningen, ikke være ansat i 

depotbanken, eller være i dennes bestyrelse. (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2010).  For at 

nuancere debatten, skal det ligeledes nævnes, at der må være visse stordriftsfordele, samt 

synergieffekter, ved at depotbanken har et vis tilhørsforhold, til foreningen, når depotbanken er 

en stor og professionel drevet bank. Disse fordele kan godt ende med at komme kunden, i 

foreningen, til gode. Tilhørsforholdet til banken, er dermed et tveægget sværd, og det vil variere, 

hvor meget det kommer hhv. kunden eller banken til gode. 

 

2.1.2 Fordele og ulemper ved at investere i forening 
De typiske fordele og ulemper, som ofte fremhæves, af både kritikere og foreningerne selv, vil 

nu blive gennemgået og kommenteret.  
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Fordele 

 Mulighed for en høj grad af diversifikation, grundet det ofte store antal værdipapirer. 

 Stordriftsfordele, i form af lavere omkostninger. 

 Professionel administration og porteføljepleje, samt mindre tidsforbrug og egenkontrol 

(for kunden). 

 Billig og nem adgang til udenlandske værdipapirer. 

 

Mulighed for en høj grad af diversificering, grundet det ofte store antal værdipapirer 

Ved køb af ét bevis, får man ofte adgang til en bred og diversificeret portefølje. Dette giver, alt 

andet lige, en lavere volatilitet, samlet set, og en stort set ikkeeksisterende usystematisk risiko6. 

Den systematiske risiko er dog naturligvis ikke mulig, at diversificere sig ud af.  Men det ændrer 

ikke på, at investeringsforeningen er en nem måde, hvorpå at opnå en solid risikospredning, 

selv ved lave investeringsbeløb. I tilfældet med direkte investering, vil man derimod have en 

forøget risiko i starten, indtil man har tilstrækkelig med aktier, hvis portefølje opbygges over en 

årrække, af hensynet til de højere kurtageomkostninger ved mange handler for små beløb. 

 

Der er dog også nogle forbehold, til dette rationale. Først og fremmest, er den store mængde af 

værdipapirer ikke strengt nødvendigt. Standardafvigelsen vil højst sandsynlig være en anelse 

lavere, over tid, men marginalrisikoreduktionen, af hvert ekstra værdipapir i porteføljen, falder 

hurtigt. Elton & Gruber (1995) har beregnet diversificeringseffekten, ud fra den gennemsnitlige, 

årlige standardafvigelse, og antal aktier i en portefølje. Aktierne er tilfældigt udvalgte, ud fra det 

amerikanske marked. Se figur 2.2 på følgende side: 

                                                
6 Risiko forbundet med individuelle hændelser, på de enkelte værdipapirer. 
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Figur 2.2: Effekten af diversificering 

 
Kilde: (Elton & Gruber, 1995, s. 63) 
 

Jf. figur 2.2, er effekten af yderlig tilføjelse af aktier meget sparsom, efter man når approksimativ 

20 aktier. Det kan derfor diskuteres, hvor meget man får for pengene, når man betaler for, at 

foreningerne eksempelvis har hundredevis af forskellige,  udvalgte aktier, i deres depot. 

Derudover kan der argumenteres for, at man selv kan opnå en fornuftig grad af diversifikation, 

ved direkte aktiekøb. Dette vil dog blive diskuteret mere indgående, i et senere kapitel. 

 

Dernæst eksisterer der de såkaldte ”specialiserede afdelinger”. Disse afdelinger fokuserer 

udelukkende på et bestemt investeringsområde, såsom ”emerging markets”, specifikke 

råvarer/sektorer, eller evt. geografisk afgrænsede investeringsstrategier. Disse afdelinger 

besidder dermed ikke foreningsmodellens største fordel: diversifikationen.  Der kan 

argumenteres for, at man dermed blot skal købe flere forskellige specialiserede afdelinger, men 

så bliver den grundlæggende idé, med den nemme og hurtige adgang til diversifikation, mere og 

mere udvandet. 

 

Stordriftsfordele, i form af lavere omkostninger 

I teorien bør der være stordriftsfordele i investeringsforeningsmodellen, da foreningen har 

lavere, tidsmæssige marginalomkostninger7 ved tilføjelse af ét ekstra medlem, sammenlignet 

med privat investor, der ville skulle sætte sig ind i det hele, fra bunden af.8 Der er givetvis også 

                                                
7 Også kaldet ”participation costs” 
8 Samtidig bliver privat investors tid mere og mere værdifuld (Allen & Santomero, 1997) 
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stordriftsfordele, bl.a. kan foreningerne ydermere handle billigere, end de private kan. Men noget 

tyder dog på, at det primært er foreningen, og derefter depotbanken, som mærker disse fordele. 

Det er bl.a., hvad konkurrencestyrelsen tidligere har konkluderet (Konkurrencestyrelsen, 2006). 

Investeringsforeningsrådet (IFR) har dog øjensynliggjort, at de danske foreninger er blandt de 

billigste i Europa (InvesteringsForeningsRådet, 2007). De samlede omkostninger må imidlertid 

alligevel ofte, især ved aktive foreninger, anses som forholdsvis høje, ift. det produkt man får, 

om end det så også gælder de resterende afdelinger, i Europa. En øget konkurrence, og fokus 

på lavere omkostninger, ville derfor gavne argumentet, angående stordriftsfordele.  

 

Professionel administration og porteføljepleje, samt mindre tidsforbrug og egenkontrol 

Dette er et argument, som man ofte hører fremsat. Det kan til tider virker en anelse 

overdramatiseret, når direkte investering fremstilles som et arbejde, der tangerer det 

uoverskuelige, for den gængse privat investor.  Dette er ikke nødvendigvis tilfældet, ikke mindst 

på et marked, som ofte er ganske effektivt. Med andre ord, bliver de børsnoterede værdipapirer 

hele tiden vurderet og prissat af markedet, og bankrådgiverens bud på en attraktiv aktie, 

behøves ikke være bedre, end ens eget – eller et tilfældigt. Men ved køb for lidt mere anseligere 

summer, som kan få visse konsekvenser for privatøkonomien, er det naturligvis nødvendigt, at 

have yderlig indblik i aktieinvestering. Bl.a. skal man her gerne sprede investeringen ud på flere 

aktier, og dermed bliver aktiesammensætningen mere og mere relevant. For at opnå en høj grad 

af diversificering, kan man evt. fokusere på indbyrdes samvariation og udsnit af brancher. Disse 

muligheder er dog primært tilgængelig for den kyndige privat investor, ved direkte investering, 

grundet den krævede viden. Men hvis man i stedet blot investerer sin kapital, over tilstrækkelig 

mange tilfældige aktier, vil man imidlertid ofte opnå en ganske fornuftig diversificering. Det 

kræver dog naturligvis en vis størrelse af kapital, af hensyn til kurtage omkostninger. 

 

Billig og nem adgang til udenlandske værdipapirer 

Der er ingen tvivl om, at ønsker man at investere i udenlandske aktier, bør man kraftigt overveje 

en form for investeringsforening. Det skyldes især de administrations- og depotomkostninger, 

der er forbundet med at investere direkte udenlandsk. Men der er ligeledes særlige 

skattemæssige forhold forbundet med dette, ved investering for frie midler, samt besvær med 

overførsel og veksling af udbytter mv.  Man kan dog argumentere for, at eftersom de finansielle 

markeder bliver mere og mere globaliseret og integreret, er behovet for udenlandske aktier 

faldende, selvom der dog stadig kan være andre muligheder, samt bedre diversificering, ikke 
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mindst branchemæssigt, at hente fra disse, ift. en rent dansk portefølje. Med adgangen til 

udenlandske aktier, er dog stadig dyrere for den danske privat investor, end den institutionelle, 

både ved direkte og indirekte investering. Samtidig skal man ikke underkende, at eksempelvis 

OMXC20 indekset i høj grad påvirkes af udenlandske aktiviteter, og i mindre grad af de 

indenlandske. Dermed følger disse aktier også ofte de tendenser, som kan observeres for de 

udenlandske aktier, hvilket kan ses i bilag 2. 

 

Ulemper 

 Skattereglerne omkring investeringsforeninger er indviklede, hvilket gør det svært at 

optimere, for den almindelige privat investor. 

 De samlede omkostninger kan være svære at få overblik over, samt være betydeligt 

større over en årrække, sammenlignet med en direkte investering. 

 Foreningerne må kun holde en vis andel, i kontanter, hvilket tvinger dem til at være i 

markedet, også hvis det falder kraftigt.  

 Bankerne kan være ensidige og utilstrækkelige i deres rådgivning, for at sælge egne 

produkter, selvom der muligvis ville være bedre alternativer. 

 

De 2 første områder, angående skatteregler og omkostninger, er kun nævnt her af hensyn til at 

få et hurtigt overblik. De udgør den største akilleshæl ved investeringsforeninger, og kræver 

samtidig en større analyse, for at blive belyst korrekt. De vil derfor blive behandlet i kapitel 3-6. 

 

Foreningerne må kun holde en vis andel, i kontanter, hvilket tvinger dem til at være i markedet, 

også hvis det falder kraftigt 

Dette kritikpunkt kan virke en anelse misforstået. Man betaler ikke investeringsforeninger, for at 

holde store andele i likvider, men derimod for at forvalte og investere sin kapital.  Alternativt 

kunne man i så fald ligeså godt sætte den andel ind som et privat indlån, og selv nyde godt af 

fordelen ved den lette tilgængelighed. Problemet ligger nemlig i en grundlæggende 

misforståelse, omhandlende hvorledes markedet fungerer: Ingen med sikkerhed forudsige fald 

og stigninger i markedet -  og dem der til tider kan ramme rigtigt, og slå markedet (hvilket alle 

burde kunne til tider, alene ud fra held),  ville være umulige at identificere på forhånd, og ville 

ikke kunne gøre det kontinuerligt.  Med andre ord, er markedets fremtidige forventninger 

allerede indregnet i kurserne, ligegyldigt om de fremtidige forventninger er yderligere fald, eller 

stigninger. Derudover ville sådanne dispositioner også gøre det endnu mere vanskeligt, for 
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privat investor, at aktivallokere sin samlede formue, eftersom foreningen når som helst ville 

kunne beslutte, at omdanne en anseelig del af aktiverne, til likvider. 

 

Bankerne kan være ensidige og utilstrækkelige i deres rådgivning, for at sælge egne produkter, 

selvom der muligvis ville være bedre alternativer 

Før man går ind i en investeringsforening, får man gerne rådgivning ifm. købet, i sit 

pengeinstitut. Men eftersom disse ofte har tilknyttet deres ”egne” investeringsforeninger, opstår 

der nemt interessekonflikter. Man kan derfor, som kunde, nemt komme ud for i højere grad at 

blive vejledt af en sælger, end en egentlig rådgiver. Dette skyldes, at mange banker har 

provisionsaftaler med foreningerne, hvorved banken modtager provision, både når der 

investeres, men også undervejs, som investeringen løber. Det er en ganske omfattende ordning, 

som bl.a. betyder, at de danske investeringsforeninger betalte 2 mia. DKK, til bankerne i 2009, 

blot i provisionssalær. Posten er endda så omfattende, at den udgjorde ca. halvdelen af de 

samlede, årlige administrationsomkostninger, der forefindes i en gennemsnitlig 

investeringsforening (Henriksen, Provisioner styrer rådgivning, 2009). Finanstilsynet har 

yderligere konkluderet, at pengeinstitutterne kun anbefaler afdelinger fra 1-3 foreninger, samt at 

de største pengeinstitutter baserer deres anbefalinger ud fra 1 forening (Finanstilsynet, 2010, s. 

7). Samtidig har de anbefalede foreninger i alle tilfælde været omfattet af provisionsaftaler. I 

samme rapport (s. 4) finder Finanstilsynet, at en større gruppe af bankrådgivere, ikke har den 

fornødne ekspertise, til at rådgive om investeringsprodukter, samt at ikke alle banker sikrer en 

systematisk og struktureret uddannelse, af deres rådgivere. Alt dette er naturligvis et stort 

problem, for den type af gængse privat investorer, som ikke sætter sig yderligere ind i diverse 

forhold, udover hvad bankrådgiveren oplyser. Det er dog desværre konsekvensen af, at de 

foreninger der ikke benytter sig af provisionsordninger, ofte har en mærkbar lavere 

markedsandel. 

 

2.2 Porteføljepolitik 
Overordnet set, fører en forening enten en aktiv eller en passiv porteføljepolitik. En passiv politik 

kendetegnes ved, at investeringsplanen følger en fast, forudbestemt strategi, der ikke benytter 

sig af forecasting. I praksis vil det ofte betyde, at de aktiebaserede foreninger følger et 

aktieindeks. Foreningen stræber dermed efter at følge samme udvikling, som det valgte indeks, 

hvilket også giver anledning til det ofte benyttede navn ”indeksforening”. I sin mest simple form, 

gøres dette i praksis ved at købe samme aktier i samme proportion, som de forekommer i 
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indekset. Herefter fastsættes en margin, som kursen på beviset skal følge indekset indenfor. Når 

de to kurser har for stor difference, rebalanceres aktiebeholdningen, i foreningen. Dette måles 

med den såkaldte ”tracking error”, som er standardafvigelsen på fondens/porteføljens afkast ift. 

benchmarkets afkast. Denne er typisk meget lav. På trods af denne rebalancering, er 

omsætningshastigheden dog, for det meste, stadig lavere, end det er tilfældet for aktivt 

forvaltere foreninger. Samtidig har aktive foreninger betydeligt højere 

administrationsomkostninger, da der her hyres aktive porteføljeforvaltere, som skal agere ud fra 

ineffektivitet på markedet, vha. ”stock picking” og ”market timing”. De aktive forvaltere skal med 

andre ord forsøge at slå markedet, i stedet for at følge det, ved at sælge dyre aktier og købe 

billigere, ud fra deres vurdering. Denne vurdering dannes ud fra forskellige former for research 

og due diligence, beregning af succesrater for nye produkter mv. 

 

Problemet er dog, at de aktive forvaltere, i gennemsnit, ikke klarer sig bedre end de passive, 

efter omkostninger (McGuigan, 2006). I bl.a. McGuigans undersøgelse fra 2006, underperformer 

langt de fleste aktive foreninger, ift. sammenlignelige passive strategier.  Der er dog naturligvis 

hvert år aktive foreninger, som slår de passive. Problemet er dog, at de ikke kan gøre det 

konsistent. Med andre ord, skal man hele tiden være klar til at skifte sin aktive forening ud, for at 

klare sig bedre, end en tilsvarende passiv strategi – og her indtræffer så endnu et stort problem: 

Udover at det er besværligt, hvilket jo netop ikke er meningen med investeringsforeninger, samt 

dyrt, at skifte forening ofte, så er det også umuligt, at identificere de aktive foreninger, som vil slå 

markedet, året efter – og hvis det rent faktisk var muligt, ville alle ønske at placere deres formue 

der. Hermed ville porteføljen i foreningen blive så stor, at den ville ligne markedet mere og mere, 

og eftersom det ikke er muligt at ”slå sig selv”, ville dette paradoks sørge for, at foreningen 

stadig ikke ville kunne slå markedet. De fleste foreninger lægger desuden stor vægt på at 

fremvise tidligere års afkast (især hvis de har slået markedet), men dette er ikke nogen 

forklarende faktor, for hvorledes næste års resultat vil se ud. Dette har været slået fast adskillige 

gange, ikke mindst i danske undersøgelser (Christensen M. , 2004). Derudover kan man 

risikere, at den givne porteføljemanager pludselig skifter job, hvilket gør fremtidige risici/afkast 

forhold endnu sværere at forudse. 

 

Der er derudover også lavet specifikke undersøgelser, af de danske investeringsforeninger. Her 

er det tidligere blevet konkluderet, at de danske investeringsforeninger ikke har været i stand til 

at time markedet (Christensen M., 2003).  Kun 2 ud af 47 foreninger, kunne opnå signifikant 
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markedstiming. Samtidig kunne ingen af de 47 foreninger opnå signifikante positive 

selektionsafkast, ej heller de 2 foreninger, som kunne time markedet. Nationalbanken kiggede 

ligeledes nærmere på investeringsforeninger, i 2008. Her blev det konkluderet, at mange af de 

danske aktive foreninger, havde svært ved at slå en passiv strategi, grundet de høje 

omkostninger (Karlsson & Ristorp-Thomsen, 4. kvartal 2008). De leverede i gennemsnit et 

nettoafkast, som var lavere end markedsafkastet.  

 

Af disse årsager, fokuseres der som sagt på passive strategier i denne afhandling. De aktive 

foreninger kan ofte slå de passive, før omkostninger, men grundet de store omkostninger til 

handel og porteføljemanagere, er billedet ofte anderledes, ud fra en nettobetragtning. Som 

markederne ser ud i dag, vurderes de passive strategier derfor at være mest relevante at 

analysere videre på, for privat investoren. 

 

Men burde de aktive strategier i så fald slet ikke eksistere? Jo, det bør de dog, eftersom der er 

et behov og et marked for det – men muligvis ikke i samme grad, som de gør i dag. 

Efterspørgslen er stigende på de passive strategier, men de er stadig underrepræsenteret ift. de 

aktive. Faktisk er kun 4% af den formue, som danskerne placerer i investeringsforeninger, 

anbragt i passive afdelinger (Dine Penge, 2011). Dette skyldes bl.a., at 

salgsstederne/depotbankerne ofte kan have en økonomisk fordel, ved at promovere og sælge 

de aktive foreninger, grundet de højere omkostninger og mere handelsaktivitet, ift. de passive. 

Mange privat investorer har derfor ikke den fornødne information, angående muligheden for 

indeksfonde, bl.a. grundet bankernes incitamentsstruktur. De passive foreninger bliver dog mere 

og mere populære, især pga. det øgede fokus på omkostninger, samt afkræftelsen af brugen af 

tidligere afkast, som retvisende for fremtidige. Men det er dog sundt for markedet, med en vis 

andel af aktive deltagere, da det holder markedet mere effektivt. Der vil altid være aktive 

strategier, for des færre der bliver anvendt, jo større bliver chancen for hyppigere forekomster af 

ineffektivitet, og dermed at kunne tjene på disse strategier. Dette skyldes, at priserne på 

aktiverne, vil være længere fra den sande værdi, hvis ikke de bliver afsøgt og vurderet, i 

tilstrækkelig grad. Samtidig bliver de passive strategier mere usikre, og dermed mindre 

attraktive, da disse jo nyder godt af de aktive deltagers granskning af markedet, som hjælper 

med at prissætte aktiverne på markedet korrekt. 
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Der findes dog også varianter, som så at sige blander idéen fra både den passive og aktive 

forvaltning. Det er bl.a. populært med strategier, der er aktivt designet, men administreret 

passivt. Hermed kan man opnå fordelene med de lave omkostninger, men med et 

udgangspunkt, der passer bedre til ens investeringsprofil, i stedet for blot at replikere et indeks. 

F.eks. kan man ønske at følge et bestemt indeks, men heri udgør en specifik branche en større 

andel, end ønsket. I så fald kan man aktivt sortere visse virksomheder fra, eller måske hele 

brancher/lande, hvis de eksempelvis er for risikofyldte, ift. det produkt man ønsker.   

 

2.3 ETF’ere 
Der vil her blive redegjort mere udførligt for begrebet ”ETF”.  Der er mange ligheder mellem 

ETF’ere, og de danske investeringsforeninger. Bl.a. er de grundlæggende fordele, omhandlende 

den nemme og hurtige adgang til en andel i en bred og diversificeret portefølje, stadig 

gældende. Visse forhold ved ETF’erne, samt visse varianter af dem, er dog noget mere 

kompliceret, end den sædvanlige forening, og vil derfor blive forklaret mere indgående. 

 

2.3.1 Introduktion og historie 
En ETF er en forening, der er noteret som et værdipapir, og handles på samme vis på de 

offentligt godkendte børser, dvs. med løbende bud- og udbudspriser hen over dagen. Denne 

model var tidligere noget atypisk for fonde og foreninger, i den øvrige del af verdenen, men i 

Danmark har investeringsbeviserne, udstedt af investeringsforeningerne, også typisk været 

børsnoteret. ETF’ere handles ofte til kurser, der ligger tæt på den indre værdi, ligesom det også 

er tilfældet, i næsten samme grad, med de danske investeringsbeviser. Dette skyldes, at 

porteføljesammensætningen løbende bliver offentliggjort. De benyttes i øvrigt både af private, 

såvel som professionelle investorer.  

 

”ETF” er en forkortelse for ”Exchange Traded Funds”, med andre ord ”børshandlede fonde”. 

ETF’ere har mange navne: Spiders, Diamonds, OPALs, iShares, Qubes, VIPERs, HOLDRs, 

StreetTracks, for blot at nævne nogle stykker. Konceptet blev oprindelig introduceret i 1990 i 

Canada, ved oprettelsen af ”Toronto 35 index Participation Fund”, hurtigt efterfulgt af ”Hundred 

index Participation Fund”, som hver skulle følge de 35 hhv. 100 mest toneangivende canadiske 

aktier (Gastineau, 2002). I USA blev konceptet introduceret til ”The American Stock Exchange” 

ved oprettelsen af ”Standard & Poor’s Depositary Receipt (SPDR)” i 1993. Først i april 2000 blev 

de lanceret i Europa, med produkter af Merrill Lynch, som senere blev overtaget af iShares, som 
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i dag er verdens største udbyder af ETF’ere. Markedet for ETF’ere er stadig småt, sammenlignet 

med alternative investeringsmuligheder. Indenfor de sidste 10 år, er de dog steget støt i 

popularitet, ikke mindst i Europa, hvor deres udbredelse har vokset hurtigere, end i USA. Det 

skyldes bl.a., at mange europæiske porteføljemanagere i forvejen var bekendt med konceptet, 

før de blev tilgængelige i Europa (Hehn, 2005). I dag, er udvalget af ETF’ere i Europa ganske 

stort, med omkring 500 fonde, og dækker en bred vifte af indekser. Globalt set, vokser ETF-

markedet for tiden med 20-30% om året (Dine Penge, b, 2011). Nedestående graf viser den 

samlede globale udvikling, for ETF’ere, samt diverse andre ETP’er9.  

 
Figur 2.3: Udviklingen i ETF’ere og ETP’er 1996-2010 

 
Kilde: (Blackrock, 2011) 
 

Ligesom indeksforeningerne, er ETF’ere ofte passivt forvaltet. Følger de et indeks, kaldes de 

derudover ”benchmark” ETF’ere, og følger både brede markedsindekser, men også smalle, og 

mere specialiserede. I tilfælde, hvor de følger en råvare (typisk igennem finansielle 

instrumenter), kaldes det ETC (”Exchange Traded Commodity”). ETF’ere har sædvanligvis 

lavere omkostninger, end de danske investeringsforeninger, herunder også de passive. Årsagen 

til dette er bl.a., at man ikke har adgang til rådgivning, hvilket man typisk har ved de danske 

investeringsbeviser, i den bank man køber igennem. Ligeledes er strukturen anderledes, og 

                                                
9 Udover ETF’ere, eksisterer der også andre former for  ETP’er (Exchange Traded Products), såsom ”Exchange Traded Notes”, der 

er strukturerede gældsinstrumenter, indekseret til et eller flere indeks. Disse vil dog ikke blive behandlet yderligere. 
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mindre bureaukratisk i fonden, ifm. investors køb og salg af beviser, da handlen på sin vis går 

uden om fonden. Dette uddybes yderligere i afsnit 2.4.3. 

 

Man kan, ligesom med de mange andre finansielle produkter, benytte ETF’ere i en bred vifte af 

forskellige investeringsstrategier. ETF’ere kan dermed være en billig og effektiv måde, til f.eks. 

at opnå mere eller mindre eksponering mod forskellige sektorer eller markeder. En populær 

strategi, er den såkaldte kerne/satellit variant, hvor den centrale kerne i investeringsstrategien, 

er en lav-risiko fond, eksempelvis en ETF, med lave omkostninger og en høj grad af 

diversifikation. Målet med denne kerne er blot at levere et risiko/afkast forhold, tilsvarende 

markedets, dvs. med en beta værdi tæt på 1. ”Satellitterne” er derimod den mere specialiserede 

del, af strategien, og skal forsøge at generere yderlig afkast, ift. markedet (alfa-delen af 

strategien). Disse satellitter er typisk direkte investeringer i enten specifikke værdipapirer, aktive 

forvaltet fonde/foreninger, eller specialiserede ETF’ere. I bilag 3 forefindes specifikke eksempler 

på kerne/satellit strategier. Andre populære ETF strategier inkluderer bl.a. ”Cash Management”10 

og ”Asset Allocation”11. Normalt anbefales det private, ikke-professionelle investorer, blot at føre 

en ”buy-and-hold” (køb og behold) strategi, og dermed påtage sig en mere passiv rolle. 

 

2.3.2 Typer af ETF’ere 
ETF’ere kan groft sagt deles op i 2 hovedtyper. Den enkle variant kaldes ”kontantbaserede 

ETF”, og her købes de underliggende aktiver som hovedregel. Afhængig af, hvor stort et indeks 

fonden følger, kan den imidlertid vælge blot at simulere indekset, og ikke indeholde samtlige 

værdipapirer, men dog stadig forsøge at følge det tæt. Den mere komplicerede type kaldes 

”certifikat-ETF” eller ”swap-baserede ETF”.  Disse benytter total return swap12 til at gengive det 

valgte indeks. Disse ETF’ere kan i visse tilfælde, være mere effektive, skattemæssigt set. Dog 

anses de også som mere risikable, sammenlignet med de kontantbaserede, da der her er 

modpartsrisiko, hvilket ikke er tilfældet på samme vis, for de kontantbaserede ETF’ere, samt 

investeringsforeninger. De swap-baserede ETF’ere har dog oplevet en ganske betydelig stigning 

i popularitet, i de senere år. I Europa, skyldes dette især lovgivningsmæssige (UCITS)  

                                                
10 Udtryk for, hvis man midlertidigt skal placere sin formue, imens man bestemmer sig for sin langsigtede strategi, men ikke vil gå 

glip af udviklingen i markedet, i mellemtiden. 
11 Bl.a. kan ETF’ere bruges til at balancere sin portefølje, ift. placeringer i de forskellige aktivklasser.  
12 En swap aftale, hvor den første part betaler ydelser ud fra en fastsat rate (fast eller variabel), alt imens den anden part betaler 

ydelser, fastsat ud fra afkastet på et underliggende aktiv, hvilket inkluderer kapitalgevinster og dividender. Det underliggende aktiv, i 

denne form for swap aftale, er normalt et aktieindeks, lån eller obligationer. Aktivet er ejet af den part, der modtager raten. 
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ændringer, som giver regulerende fonde mulighed, for at benytte derivater, i et vist omfang 

(Uhlmann, 2006). 

 

Markedet for ETF’ere vokser ikke blot, men udvikler sig ligeledes meget. I de senere år er der 

derfor frembrudt nye typer, bl.a. gearede ETF’ere (Leveraged ETFs), som forsøger at fordoble 

eller tredoble afkastet, på det indeks der følges. Dette gøres vha. finansielle derivater og 

gældsstiftelse. Inverse ETF’ere er ligeså konstrueret med forskellige derivater, dog med det 

formål, at profitere på et fald i indekset, og kan derfor sammenlignes med at have korte 

positioner, i diverse investeringsprodukter. Disse varierer med andre ord med modsat fortegn, ift. 

indekset. Det er dog nødvendigt at sætte sig særlig godt ind i disse mere eksotiske typer, før 

man investerer, da de kan være betydeligt mere risikable, især hvis man holder dem over en 

længere periode. Dette beror på, at de fleste gearede og inverse ETF’ere har daglig ”reset”, 

hvilket betyder, at de søger at opnå afkastmålsætningen på daglig basis. Over længere 

perioder, kan deres afkast ende med at adskille sig betydeligt, fra afkastet (eller det inverse af 

afkastet) på det indeks de følger, især i meget volatile markeder, hvilket også tidligere har været 

påtalt (U.S. Securities and Exchange Commission, 2009).  

 

Følgende simple regneeksempel kan illustrere overstående: Et indeks har en værdi på 100, på 

dag 1, og samtidig investeres der EUR 100 i en gearet ETF, der søger at fordoble afkastet på 

dette indeks. På dag 2 falder indekset til 85, dvs. et fald på 15%. Hvis ETF’en følger sin 

målsætning korrekt, vil investeringen i så fald blive ”reset’et” til 100*(1-2*0,15) = EUR 70, altså et 

fald på 30%. Dag 3 stiger indekset med 15%, til en værdi på 97,75. ETF’en bliver dermed 

reset’et til 70*( 1+2*0,15) = EUR 91. Over de sidste 2 dage, er indekset dermed kun faldet med 

2,3%, hvorimod man har tabt 9,9% på sin ETF investering. Det modsatte, og noget mere 

positive billede er naturligvis gældende, i ”bull” markeder, men det ændrer ikke ved, at disse 

investeringer kræver grundig omtanke, før man beslutter sig. 

 

2.3.3 Udstedelse, og handel med ETF’ere 
Det er især udstedelsesprocessen ved ETF’ere, der skiller sig ud, fra de danske 

investeringsforeninger13. I de traditionelle, danske foreninger udstedes/indløses beviserne til ”net 

                                                
13 Der er også visse anderledes skattemæssige konsekvenser, ved at vælge ETF’ere. Disse vil blive gennemgået i kapitel 6. 



 

20 

asset value” (NAV) 14  tillagt/fratrukket et emissionstillæg/indløsningsfradrag. I Danmark kan 

investoren samtidig vælge at købe/sælge på InvesteringsForeningsBørsen (IFX), og muligvis 

opnå en bedre kurs. 

 

Udstedelser af ETF’ere foregår anderledes. Transaktionen foregår ikke direkte imellem 

investoren og ETF’en. I stedet udveksles de såkaldte ”Creation units” eller ”kurve” mellem 

ETF’en og ”godkendte markedsdeltagere”15 (authorized participants, AP’ere), som fungerer som 

mellemled. Disse ”kurve” er ofte ganske store, gerne nok til købe mellem 10.000 og 50.000 

aktier, i den specifikke ETF. Depotbanken kontrollerer derefter, at ”kurvene” repræsenterer det 

korrekte antal anmodet ETF aktier, og overgiver dem herefter til AP’erne. Denne form for handel 

kaldes ”in kind”, da en kurv af aktier byttes for ETF aktier, i stedet for situationen ved et 

traditionelt køb, hvor valuta anvendes. I modsætning til de traditionelle investeringsforeninger, 

har investorerne dermed ingen direkte kontakt til ETF fonden, men handler i stedet igennem 

AP’erne. Dermed finder der ikke køb og salg sted, i selve ETF-fonden. Således reduceres de 

interessekonflikter, der eksisterer i den almindelige investeringsforeningsmodel, hvor der 

motiveres til en mere/for aktiv forvaltning, igennem fortjeneste, ved køb og salg af værdipapirer 

(Plesner, 2011).16 

 

ETF’ere handles ikke til NAV, men derimod til en kurs, der er bestemt af udbud/efterspørgsel. 

NAV benyttes, i denne sammenhæng, primært til sammenligning på tværs af fondene. 

Derudover eksisterer der også en iNav (”Intraday NAV”)17, som kontinuerligt  beregnes ud fra de 

senest handlede kurser. ETF’erne bør handles tæt på denne iNav - i modsatte tilfælde, er der 

mulighed for arbitrage18. 

 

ETF’ere findes endnu ikke på det danske marked, selvom deres indtog højst sandsynligt vil 

komme snarest muligt. Danske privat investorer kan dog f.eks. handle ETF’ere over netbanken, 

eller ved online børsmæglere. Det manglende udbud af ETF’ere, på det danske marked, skyldes 

                                                
14 NAV (eller indre værdi) beregnes ved at tage summen af alle afdelingens værdipapirer, inklusiv kontantbeholdning, korrigeret for 

afdelingens omkostninger, og til sidst divideret med det samlede antal af investeringsbeviser i afdelingen. 
15 Ofte store institutionelle investorer, eller banker. 
16 Se bilag 4, for udførlig, grafisk oversigt, over det primære og sekundære marked, ifm. handel med ETF’ere. 
17 Også kendt under IIV (Intraday Indicative Value) eller IOPV (Indicative Optimized Portfolio Value) 
18Hvis børskursen på den pågældende ETF er et stykke under NAV/iNAV ville det være rentabelt for en AP’er, at opkøbe ETF’en i 

markedet, veksle dem til de underliggende aktier, og bagefter sælge aktierne i  markedet. Er ETF’ens kurs betydeligt højere end 

NAV/iNAV, kan den modsatte sekvens med fordel gennemføres. 
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bl.a. skattemæssige problemer. Der har tidligere været gjort mindre tiltag, for at mindske visse 

skattetekniske barrierer, for de udenlandske fonde, såsom da den såkaldte 25% regel19 blev 

lempet. Men eftersom de udenlandske fonde stadig ville blive opkrævet særskilt 

skatterapportering til de danske myndigheder, var der ikke nogen effekt i praksis20. Dette beror 

på det simple cost/benefit aspekt, ved en omkostningstung rapportering, ift. det relativt lille 

marked, som Danmark udgør. Det er nemlig ikke blot Danmark21, der har omstændelige 

skatteregler, ift. de udenlandske fonde, men qua landets, og dermed markedets, størrelse, har 

reglerne her en altafgørende rolle. Det lille skridt i retningen mod at liberalisere det danske 

marked for udenlandske fonde, lignede derfor mest af alt mere et minimalt forsøg, på at 

imødekomme EU kommissionen, som tidligere har kritiseret de danske konkurrenceforhold, på 

området (Henriksen, Udenlandske fonde er stadig lukket ude, 2009). 

 

Der skulle dog være en afklaring på vej, angående skatteproblemet. Sideløbende, har Nasdaq 

København annonceret, at de vil introducere ETF’ere snarest muligt (Mortensen, 2011). 

”iShares”, verdens største udsteder af ETF’ere, har ligeledes åbnet en filial i Danmark. Dog er 

de ikke noteret på børsen i Danmark, da omkostningen til krydsnotering vurderes for høj. Derfor 

skal ETF’ere for tiden stadig handles på udenlandske børser. Dette er gerne forbundet med 

nogle ekstra omkostninger, hvilket gennemgås yderligere i  næste kapitel. 

 

2.4 Sammenfatning 
Kapitlet redegjorde først for investeringsforeningsmodellen, som grundlæggende indeholder 

mange gode idéer. Dog blev det også tydeliggjort, at man skal være særlig opmærksom på 

salgsstedets (eksempelvis sin bank) økonomiske interesser, i den pågældende afdeling. I 

praksis, bliver mange danske privat investorer nemlig ikke gjort opmærksom på de mange 

billigere alternativer, når de skal rådgives, ifm. indirekte investering. Ligeledes skal man overveje 

grundigt, hvorledes man ønsker aktiv eller passiv forvaltning, og hvilke fordele og ulemper, de 

hver især indebærer. Anbefalingen i denne afhandling, går til den passive forvaltning, og det er 

ligeledes denne, som vil være i fokus fremefter, da konsistent gode, aktive investeringer, er for 

svære at identificere – og hvis de rent faktisk kunne identificeres nemt, ville alle ønske at placere 

                                                
19 Lempelsen i skatteloven (L23) sikrer, at afkast fra aktiefonde bliver beskattet som aktieindkomst, selvom op til 25% af formuen er 

placeret i andet end aktier. Før denne lovændring, måtte de 25% kun bestå af afdækkende finansielle instrumenter, samt kontanter. 
20 Med undtagelse af det norske ”Skagen”, der som den eneste skiftede skattemæssig status. 
21 Tyskland har ligeledes komplicerede skatteregler på området, men det opvejes af størrelsen på markedet. 



 

22 

deres formue der, hvilket ville gøre opgaven med ”at slå markedet” mere og mere umulig. Flere 

undersøgelser har efterhånden bekræftet, at mange aktive foreninger, er ”for aktive” ift. udbyttet, 

og afholder større omkostninger, end hvad der er forsvarligt. Dog er der stadig berettigelse for 

de aktive afdelinger, såsom ved de avancerede investeringsstrategier, eksempelvis 

kerne/satellit. Ligeledes kan det appellere til investorer, som foretrækker chancen/risikoen for 

merafkast/tab, i stedet for blot markedsafkastet minus årlige omkostninger. Det kunne dog tyde 

på, at der er en vis ubalance, ift. mængden af indeksforeninger. Det ser imidlertid ud til, at 

indeksforeningerne vinder indpas, især i disse tider, med stadig mere fokus på omkostninger og 

gennemskuelighed.   

 

Der er dog en række skatte- og omkostningsmæssige udfordringer, ved investeringsforenings-

modellen, som kan være svære at gennemskue, for privat investoren. Disse vil blive behandlet 

og beregnet senere. Først og fremmest vil de generelle omkostninger blive undersøgt, i næste 

kapitel. 

 

Kapitlet blev rundet af med redegørelse af ét af de lidt nyere begreber, for mange danske privat 

investorer - ”ETF”. Grundlæggende er principperne og målet med disse fonde, ofte meget lig de 

danske indeksfonde. Dog er der visse generelle forskelle, primært omhandlende strukturen, 

hvorpå beviserne udstedes og opkøbes. For de danske privat investorer, er der dog også store 

skattemæssige forskelle, eftersom ETF’ere for tiden kun kan købes på udenlandske børser. 

Dette skyldes visse skattemæssige barrierer, for de udenlandske fonde, men dog skulle der 

komme en løsning på problemet, i den nærmeste fremtid.   
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Kapitel 3: Udredning og analyse af 
omkostninger 

De samlede omkostninger er én af de vigtigste parametre, ved vurdering af kvaliteten og 

rentabiliteten, på en indeksforening, der prøver at følge den brede markedsudvikling. Afkastet er 

ikke videre relevant, pga. følgende 2 grunde: Først og fremmest er historiske afkast ikke 

retvisende for fremtiden, med nogen form for signifikans. Dernæst vil indeksforeninger, der 

følger brede indeks, have meget ensartede afkast over tid, og parameteren vil derfor ikke være 

relevant, hverken at sammenligne, eller at analysere på. Der har ydermere være empiriske 

undersøgelser, ligeledes på det danske marked for investeringsforeninger, der slutter, at lave 

omkostninger, er den bedste indikator, for høje, fremtidige afkast (Bechmann, Rangvid, Danø, & 

Gosvig, 2005). I 2007 fandt Rangvid og Bachmann bl.a., at De 10% afdelinger med de laveste 

omkostninger, i gennemsnit giver et merafkast på 2-3% om året, ift. de 10% afdelinger, med de 

højeste omkostninger (Rangvid & Bechmann, 2007). Omkostningsniveauet er derfor både en 

god indikator for fremtiden, men generelt en vigtig parameter, da niveauet af dette kan få 

anseelig betydning for det samlede afkast, hvis pengene f.eks. skal forrentes i flere årtier.  

 

Samtidig er det ligeledes vigtigt, at få den fornødne information angående omkostningstyper, når 

man handler direkte med aktier. I denne sammenhæng, først og fremmest for at kunne 

sammenligne med den indirekte metode, men også da typen og størrelsen på 

handelsomkostningerne, kan ændre sig, alt efter hvor og hvordan, man handler direkte – og 

netop handelsomkostningerne, kan have stor betydning for den direkte investering, som det vil 

bemærkes senere. 

 

Først vil de forskellige omkostninger, som er relevante ved de fleste indirekte og direkte 

investeringer, blive defineret. Derefter ses der nærmere på, hvorledes valg af mægler kan 

påvirke omkostningerne, især ved handel, og der inddrages eksempler og beregninger, fra det 

danske marked. Endeligt kommenteres der på gennemsigtigheden, på markedet for indirekte 

investeringer. 

 

Helt overordnet, er der tale om følgende omkostninger, som dog til tider anvendes i forskellig 

kontekst, afhængig af om der er tale direkte eller indirekte investeringer: 

  Transaktionsomkostninger 
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– Kurtage 

– Kursskæring 

– Kursspænd 

 Opbevaringsomkostninger (bliver gennemgået i 3.3.4) 

 Omkostninger specifikt ifm. investering i forening 

– Emissionstillæg 

– Indløsningsfradrag 

– Administrationsomkostninger i foreningen 

 

3.1 Redegørelse for omkostninger, indirekte investering 
Privat investoren afholder direkte omkostninger til især 2 parter, ved investering i 

investeringsbeviser: depotbanken og selve foreningen. Det skal nævnes, at samtlige af disse 

omkostningstyper sædvanligvis afholdes, ved investering i danske foreninger, hvorimod der ikke 

forekommer omkostninger til emission og indløsning, ved handel med ETF’ere. Årsagen til dette, 

er den tidligere omtalte ”creation” proces, der forekommer ved udstedelser af ETF’ere. Generelt 

kan de omkostninger, som enten direkte eller indirekte afholdes af medlemmerne, deles op i 3 

overordnede kategorier, som nu vil blive gennemgået. 

 

3.1.1 Administrationsomkostninger i foreningen 
Administrationsomkostninger dækker over en bred vifte af omkostninger, som har at gøre med 

selve driften af afdelingen. De dækker primært over: 

  It, lønninger, husleje, medlemsinformation, kontorudgifter 

– De større lønninger til porteføljemanagere er dog kun ifm. aktive afdelinger, hvilket 

ikke er relevant her. 

 Afgifter til offentlige myndigheder 

 Markedsføring 

– I dette beløb indgår også salgsprovisionen til depotbanken, jf. deres aftale om 

formidling og markedsføring af investeringsbeviserne. Denne post kan være af en 

ganske betragtelig størrelse, qua den tidligere beskrivelse af 

investeringsforeningers/bankers brug af provisionsrådgivning.   

 Gebyrer til depotbanken 

– Omkostninger til depotbanken, for opbevaring af værdipapirerne, samt udgifter til VP-

centralen. 
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Investeringsforeningens vedtægter har gerne fastsat et loft på  administrationsomkostningerne, 

som dog kan ændres, efter beslutning på generalforsamlingen. 

 

Fælles for alle investeringsforeningens omkostninger (handelsomkostninger og 

administrationsomkostninger) er desuden, at de alle trækkes fra i afdelingens indtægter, før 

årets resultat gøres op. Dermed nedbringes afdelingens indre værdi, men samtidig sikres, at 

hvert medlem kun betaler sin forholdsmæssige andel, af omkostningerne. 

 

Den seneste omkostningsanalyse fra IFR viser, hvorledes den gennemsnitlige, danske 

investeringsforenings administrationsomkostninger fordeler sig. Her bekræftes markedsførings-

omkostningernes forholdsmæssige store andel af administrationsomkostningerne, og disse 

betales primært til bankerne, udover de andre gebyrer. Se figur 3.1. 

 
Figur 3.1: Fordeling af administrationsomkostninger 

  
Kilde: (InvesteringsForeningsRådet, 2011, s. 8) 

 

De til tider høje omkostninger, samt bankernes store andel af disse, får i øjeblikket som nævnt 

meget opmærksomhed, fra både økonomer og de mere finansorienterede nyhedsformidlere 

(Krog, 2011). Problemet er dog, at såfremt investeringsforeningerne skærer de dyre provisions- 

og distributionsaftaler fra, kan de have meget svært ved at vinde markedsandele, selvom 

produktet nu i realiteten er bedre for kunden, da omkostningerne er lavere. Dette skyldes, at de 

ikke kan nå deres kunder i tilstrækkelig grad, på trods af hvor attraktivt produktet måtte være. 

Dette har det tidligere ”LD Invest” før måtte sande, da de, på trods af nogle af de laveste 

omkostninger i landet, havde en forsvindende lille markedsandel. Ud af de daværende næsten 
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900.000 danskere, der investerede i foreninger, havde de blot en investorkreds på 4.000, 

hvorimod eksempelvis Danske Invest havde tæt på 200.000 (Henriksen, Provisioner styrer 

rådgivning, 2009). 

 

3.1.2 Foreningens handelsomkostninger 
Disse udgør afdelingens omkostninger, vedrørende omsætning af de underliggende 

værdipapirer. Når disse omsættes, tager modparten (depotselskabet) ofte kurtage, og samtidig 

skal der tages hensyn til kursspændet og en evt. kursskæring. Alle 3 typer omkostninger går 

under betegnelsen ”transaktionsomkostninger”. Fælles for dem er, at de opstår ifm. køb eller 

salg af værdipapirer, og er engangsomkostninger.  

 

Kurtage er det vederlag, der betales til depotbanken, ved handel med værdipapirer. Det er typisk 

en procentdel af handlens værdi, dog gerne med indlagte minimum- og maksimumbeløb. 

Investeringsforeningerne kan her opnå gunstigere priser, end privat investorer, qua deres 

størrelse og handelsvolume.  

 

Kursskæring er et tillæg/fradrag, som visse pengeinstitutter opkræver, udover kurtagen. 

Kursskæring er forskellen mellem den pris en bank/børsmægler betaler for et værdipapir på 

børsen, og den pris det sælges videre for, til kunden. Disse benyttes til tider af professionelle 

investorer. Et eksempel på dette kan være en situation, hvor kursen på en aktie er 118 á 120, på 

markedet, dvs. en købspris på 120, og en salgspris på 118. Når kunderne så medgiver, at de 

ønsker at købe den pågældende aktie, får de så tilbudt kurs 120 og ikke 118 á 120. Kunden 

køber dermed til kurs 120, hvorefter banken/børsmægleren køber til kurs 118 på fondsbørsen, 

og dermed skærer 2 kr. i kursen. 

 

Et værdipapir købes og sælges ikke til samme kurs. Jo flere købere og sælgere der er, ved det 

pågældende aktiv, jo tættere på hinanden vil disse to kurser ligger – med andre ord handler det 

her om, hvor likvide aktiverne er. Forskellen mellem udbuds- og budsprisen kaldes  

kursspændet (eller ”kursspread”).  Som nævnt, trækkes alle disse transaktions-omkostninger 

desuden fra, før årets resultat gøres op. 

 

På trods af hele 3 forskellige typer af transaktionsomkostninger, betyder disse dog mindre og 

mindre, ved en ”køb og behold” strategi, med lang investeringshorisont. De løbende 
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administrationsomkostninger har en betydelig større påvirkning på det endelig afkast, over en 

årrække. 

 

En måde at belyse handelsomkostninger på, at ved at se på omsætningshastigheden. Formlen 

herunder viser hvorledes den beregnes: 

(!"#$%æ!"#  !"  !ø! + !"#$%æ!"#  !"  !"#$)/2
!"#$"!!"%&"'  !"##"$%#&'(&!"  !"#$%&

 

Jo højere omsætningshastighed, des højere handelsomkostninger. Dette er især grunden til, at 

indeksforeninger har betydeligt lavere, samlede omkostninger, end det er tilfældet for de aktive 

foreninger, da disse vender deres portefølje betydeligt mere. En omsætningshastighed på 100% 

angiver, at hele porteføljen er blevet solgt, og erstattet af nye aktiver, i det pågældende år. 

 

3.1.3 Medlemmernes handelsomkostninger 
Omkostningerne her kan variere, alt efter hvor og hvordan, investoren køber sit bevis. 

Eksempelvis er det ofte billigere, kurtagemæssigt, at handle over sin netbank, end nede i sin 

bankfilial. I investeringsforeningsmodellen, forefindes der med andre ord både kurtage, når 

foreningen køber sine aktier, samt når privat investor køber det efterfølgende udstedte bevis. I 

visse eksempler, kan man dog med fordel vælge en passivt styret investeringsforening, som ens 

bank har aftale med, og dermed muligvis handle uden kurtage, ved køb og salg.  

 

Når man køber investeringsbeviser, er kursen aldrig præcis lig den indre værdi. Hvis 

efterspørgslen på beviser overstiger udbuddet i afdelingen, udsteder denne nye beviser, og 

køber efterfølgende værdipapirer for pengene. Nu skal afdelingen dog have dækket sine øgede 

handelsomkostninger, samt udgifter til banken som håndterede udstedelsen af beviserne. Dette 

gøres ved at medlemmerne betaler en kurs, der ligger lidt over den indre værdi. Den indre værdi 

+ emissionstillæg er dermed lig med det, der kaldes for emissionskursen. Der forekommer 

derudover også altid emissionstillæg, ved introduktion af nye afdelinger. 

 

I den omvendte situation, hvor der er overudbud af sælgere, skal afdelingen sælge ud af 

værdipapirerne, for at kunne indløse medlemmernes beviser, og udbetale til dem. I denne 

situation, dækkes afdelingens handelsomkostninger ved, at de udtrædende medlemmer får en 

kurs, der ligger lidt under den indre værdi (indre værdi fratrukket emissionstillæg og kurtage). 

Denne kaldes indløsningskursen, og forskellen kaldes indløsningsfradraget. 
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Indløsningsfradraget er ofte lavere end emissionstillægget, da der her ikke skal afholdes 

omkostninger, vedrørende honorering af den bank, som har formidlet indløsningen, for 

investoren.  

 

Dette ”dual pricing” princip, der ligger i modellen, er fastsat i lovgivningen. Hensigten er, at 

nuværende medlemmer af en forening ikke belastes økonomisk, af andre medlemmers ind- og 

udtræden. I hver afdelings prospekt, er der opgivet et maksimum, for størrelsen på 

emissionstillægget og indløsningsfradraget. 

 

For at holde medlemmernes omkostninger nede, ved omsætning af afdelingens andele, har 

visse afdelinger indgået aftale med en såkaldt ”Market Maker”, eller ”Prisstiller”. Denne opgave 

tilfalder ofte en bank, såsom den i forvejen anvendte depotbank. Prisstilleren er en 

markedsdeltager, som er forpligtet til løbende at stille købs- og salgspriser, i afdelingens andele. 

I praksis kan medlemmerne så købe andelene til en kurs, hvor forskellen fra indre værdi, typisk 

er lavere end emissionstillægget. Dette skyldes, at prisstilleren matcher udbud og efterspørgsel, 

ved at handle på en handelsplads med en bufferbeholdning af beviser. På den måde, undgår 

afdelingen nogle af de omkostninger, der er forbundet med udstedelse af nye andele. Hvis 

beholdningen ikke er tilstrækkelig til at matche efterspørgslen, køber prisstilleren beviser fra 

investeringsforeningen, til den indre værdi + emissionstillægget. Fortjenesten for en prisstiller, 

hentes igennem kursspændet.  

 

Hvis man handler igennem bankfilialer, skal der desuden også ofte betales et engangsbeløb (ca. 

12,50 kr. pr. handel), som dækker den elektroniske registrering af beviserne hos VP Securities 

(VP – tidligere ”Værdipapircentralen”). 

 

3.2 Redegørelse for omkostninger, direkte investering 
Ved direkte investering, udgøres omkostninger af depotomkostninger, samt 

handelsomkostninger. Det er et lovkrav i Danmark, at opbevare sine værdipapirer i et depot, 

men det er dog ikke muligt for privat investor selv, at oprette et depot direkte hos VP. Dette må 

derfor gøres igennem pengeinstituttet, eller børsmægleren. Investors opbevarings-omkostninger 

vil dog blive behandlet særskilt i afsnit 3.3.4, da vilkårene ikke påvirkes af hvorvidt det er en 

aktie eller et bevis, men nærmere hvorvidt de er uden- eller indenlandske, samt hvilke 

tjenesteydelser man ønsker. Investors depotomkostninger, ved opbevaring af dennes beviser og 
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aktier, må ikke forveksles med foreningernes depotomkostninger, som udspringer fra 

opbevaringen af værdipapirerne, indeholdt i foreningens eget depot.  

 

3.2.1 Investors handelsomkostninger 
Forskellen på handelsomkostningerne ved direkte- og indirekte investering består i, at det her er 

privat investoren selv, der afholder omkostningerne førstehånds, i stedet for igennem 

investeringsforeningens nedsatte nettoafkast. Kurtagesatsen for handel ved direkte køb af aktier 

kontra investors handel med investeringsbeviser, er desuden ikke differentieret, hos de 

forskellige mæglere.  

 

Hvorvidt der skal afregnes med kursskæring, afhænger både af købsstedet, men også hvorvidt 

man handler til straks priser eller gennemsnitskurser. Kursskæring var dog mere benyttet 

førhen, og som privat investor støder man mindre og mindre på dette.  

 

Kursspændet er ligeledes relevant for privat investoren, som det er for investeringsforeningen. 

Dog vil privat investoren ikke støde på disse i så høj grad, hvis man holder sig til OMXC20 aktier 

og større foreninger, da den høje likviditet minimerer spændet. 

 

Emissionstillæg og indløsningsfradrag, er kun relevante i investeringsforeningsmodellen, og 

disse skal privat investoren derfor ikke forholde sig til, ved direkte investering. 

 

3.3 Handelssteder 
Når privat investoren skal købe hhv. aktier, ETF’ere eller investeringsbeviser, kan det foregå 

igennem forskellige handelskanaler, som alle har hver sin indflydelse, på de samlede 

omkostninger ved investeringsstrategien. De forskellige muligheder for handelssteder, der 

eksisterer for den danske privat investor, vil derfor blive gennemgået nu. I de fundne  eksempler, 

er kurtagesatsen ens, både for handel med frie midler, samt pensionsmidler. I bilag 5 er der 

desuden en kort gennemgang, af de forskellige handelsformer. 

 

3.3.1 Handel i pengeinstituttets filial 
Det oplagte handelssted for mange, når der skal handles værdipapirer, er nede i den lokale 

bank, især for den ukyndige privat investor. Her får man rådgivning og vejledning, under hele 
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forløbet. Dette er naturligvis en betryggende måde at ordne handlen på, ikke mindst for 

førstegangskøbere. Problemet er dog, at man aldrig kan være sikker på, hvor velbegrundet den 

udførte rådgivning er, og der kan være problemer med tilstrækkelig uddannelse af rådgiverne på 

området. Samtidig er det vigtigt at anerkende, at ens bankrådgiver næppe er klogere, end resten 

af markedet, lige meget hvilke ”fornemmelser” de måtte have. 

 

Et andet problem med rådgivningen er provisionsaftalerne, som  kan påvirke objektiviteten. 

Disse har tidligere været omtalt, men et eksempel på provisionssatser (formidlingsprovision og 

tegningsprovision), kan ses i bilag 6, hvor Danske Bank er brugt som eksempel. Her kan det 

blandet andet observeres, at ”Partners Group Global Value” har aftale om en tegningsprovision 

på op til 5%. Der figurerer ligeledes andre afdelinger og foreninger, samt naturligvis de mere 

tilknyttede afdelinger, i ”Danske Invest”.  

 

Alt dette skal ses i lyset af, at man samtidig betaler for denne rådgivning, i form af højere 

handelsomkostninger. Tabel 3.1 viser eksempler på kurtage ved brug af bankfilialerne, som 

handelskanal. Den første linje dækker over køb af indenlandske aktier og investeringsbeviser, 

der er registreret i VP. Den sidste linje dækker bl.a. over europæisk noterede ETF’ere. De 

udvalgte banker anses som repræsentative, for det generelle billede, der møder privat 

investoren på det danske marked. Alle rater er for detailkunder, og kurtagen beregnes ud fra 

kursværdien. 

 

Tabel 3.1: Kurtagesatser – Bankfilial 

 Danske Bank Nordea Jyske Bank Alm. Brand 
Bank 

Kurtage: 
Indenlandske aktier 
og foreninger 

0,75% 
(min. DKK 175 

maks. DKK 500) 

0,75%  
(min. DKK 175, 
maks. DKK 500) 

eller 0,50%22 

0,75%  
(min. DKK 175, 
maks. DKK 500) 

eller 0,50%24 

0,50%  
(min. DKK 175) 

Kurtage: 
Udenlandske fonde 

1,00% 
(min. DKK 300 

maks. DKK 750) 

1,00%  
(min. DKK 500) 

1,50%  
(min. DKK 500) 
eller 0,75%24 

1,00%23 
(min. DKK 600 

maks. DKK 2250) 
Kilde: Egen tilvirkning, ud fra (Nordea, 2009), (Jyske Bank, 2011), (Alm. Brand, 2011) og (Danske Bank, 

2009). 

                                                
22 Ved investering på DKK 100.000 og derover. 
23 Ved en kursværdi på under DKK 300.000. Der opnås 2 trin af rabat på kurtagen, ved at investere for over hhv. 300.000 og 

3.000.000. 
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Det bemærkes, at Danske Bank, Nordea, samt Jyske Bank, alle ligger meget tæt op ad 

hinanden. Disse 3 er dog også meget sammenlignelige, da de alle 3 er nogle af de største 

bankkoncerner i Danmark, og højst sandsynlig kæmper om mange af de samme kunder. Alm. 

Brand Bank skiller sig ud, ved at være en betydeligt mindre bank. En hurtig og simpel 

sammenligning, blot på indlån, viser, at Alm. Brand koncernen havde et samlet indlån på 7.988 

mio. DKK (Alm. Brand A/S, 2011, s. 19), hvorimod eksempelvis Danske Bank koncernen 

tilsvarende var oppe på 794.603 mio. DKK (Danske Bank, 2011, s. 4), i hver deres respektive 1. 

kvartals rapporter, fra 2011. Den mindre størrelse kommer muligvis til udtryk ved, at Alm. Brand 

Bank har valgt at prissætte den indenlandske kurtage lidt mere aggressivt, end de 3 andre, evt. 

for at tiltrække investeringslystne kunder. Som tidligere nævnt, opnår man desuden ofte nedslag 

i/fritagelse for kurtagen, hvis man vælger beviser fra den forening, der er tilknyttet det 

pengeinstituttet, man handler igennem. 

 

Selvom kurtagen generelt er forholdsvis høj, ved handel i bankfilialerne, er den imidlertid faldet 

ganske kraftigt, over de seneste år, grundet en skærpet konkurrence (Christensen B. W., 2010). 

Det er dog stadig den dyreste måde at handle på, for den danske privat investor. Kurtagerne for 

handel over pengeinstitutternes netbanksordninger, har ligeledes oplevet fald i prisen, og udgør 

generelt et billigere alternativ, som der ses nærmere på i næste delafsnit. 

 

3.3.2 Handel over netbank 
Antallet af pengeinstitutter, der tilbyder handel med aktier igennem den tilknyttede 

netbanksaftale, stiger hele tiden. Mange investorer har fået øjnene op for denne hurtige og 

billige måde at handle værdipapirer på, og nu om dage er det en meget almindelig metode. Rent 

praktisk, oprettes der blot et depot, eller flere, i den respektive netbank, hvorfra man så kan 

handle aktier, med kapital fra sine øvrige konti. 

 

Årsagen til den lavere pris er, at man dog ikke modtager rådgivning og samme vejledning fra 

banken, vedrørende handlen. For en ukyndig privat investor kan dette muligvis blive et  problem, 

men for den tilnærmelsesvis kyndige privat investor, er der mange penge at spare, ved at vælge 

denne tilgang. Tabel 3.2 viser kurtager, for handel over netbank. Opbygning og forudsætninger 

er identiske, som de benyttede i tabel 3.1. 
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Tabel 3.2: Kurtagesatser – Netbank 

 Danske Bank Nordea Jyske Bank Alm. Brand Bank 

Kurtage: 
Indenlandske aktier 
og foreninger 

0,15% 
(min. DKK 29) 

0,10% 
(min. DKK 29) 

0,15%  
(min. DKK 25) 

Aktier: 0,10%  
(min. DKK 25 

Forening: 0,25% 
(min. DKK 50) 

Kurtage: 
Udenlandske fonde 

0,60%  
(min. DKK 149) 

0,60%  
(min. DKK 150) 

0,50%  
(min. DKK 150) 

- 

Kilde: Egen tilvirkning, ud fra (Nordea, 2009), (Jyske Bank, 2011; Nordea, 2011), (Alm. Brand, 2007) og 

(Danske Bank, 2009).  

 

Alle banker opererer her med en mærkbar lavere kurtage, på både inden- og udenlandske 

værdipapirer. Dog tilbyder Alm. Brand Bank ikke handel med udenlandske værdipapirer, over 

deres netbank, udover svenske. Det skyldes, at det er forbundet med visse omkostninger, at 

etablere sådanne muligheder, og efterspørgslen fra kunderne har ikke været stor nok, til at 

opveje disse omkostninger, ifølge Alm. Brand Bank24. Dette illustrerer problemet med, at mindre 

banker til tider kan have svært ved at konkurrere på lige fod med de større, grundet manglende 

stordriftsfordele, hvilket påvirker konkurrenceintensiteten.  

 

Det skal desuden nævnes, at man i tilfældet med Alm. Brand, opnår nedslag i kurtagen, hvis 

man handler i den investeringsforening der er tilknyttet, igennem samme pengeinstitut. De andre 

3 pengeinstitutter har ikke samme ordning, ifm. handel over netbanken.  

 

3.3.3 Handel ved onlinemæglere 
Onlinemæglere er steget støt i popularitet, over de senere år, og er et billigt alternativ, til de 

dyrere banker. Sikkerheden er stadig tilstede, da onlinemægleren opretter et depot til 

værdipapirerne, ligesom det er tilfældet ved de andre handelssteder. Dermed står VP Securities 

indenfor sikkerheden, og eventuelle tab ved en konkurs, dækkes af indskydergarantifonden. 

Onlinemæglerne er med andre ord omfattet af samme krav, på dette område, som bankerne. 

Men handles der på udenlandske børser, som i øjeblikket er nødvendigt at gøre med ETF’ere, 

registreres de ikke i VP. Her afhænger investorbeskyttelsen derfor af lovgivningen i det 

pågældende land, hvis børs man benytter. Det har betydning for hvorledes man står stillet ifm. 

sit depot, i tilfælde af konkurs hos det depotførende institut eller mægler. Dette bør man derfor 

kontrollere, når man vælger børs. Det gør sig dog gældende, for alle handelsstederne. 
                                                
24 Oplyst via. mailkorrespondance med Alm. Brand Bank. 
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På det danske marked eksisterer der 2 dansk registrerede, specialiserede onlinemæglere: 

”Nordnet Bank” og ”Saxo-Etrade Bank” (tidligere ”Etrade Bank”, før Saxo Banks opkøb). Nordnet 

Bank blev derudover, med en score på 18,725, kåret som årets børsmægler 2011, af Dansk 

Aktionærforenings medlemmer, med ”Saxo-Etrade Bank” på 2. Pladsen. Den dårligste placering, 

ud af 7 mulige26, blev desuden Jyske Bank, med en score på 7,3 (Hansen, 2011). De samlede 

resultater for undersøgelsen, kan ses i bilag 7. 

 

Samtidig er Nordnet i gang med et strategiskifte, og det er blandt andet muligt nu, at få oprettet 

opsparingskonti, med fordelagtige renter, uden nogle krav om yderlig engagement i banken. På 

sigt er det målet, at udfordre de traditionelle banker, også på andre områder, end blot handel 

med værdipapirer. Tabel 3.3 viser kurtagesatserne for de 2 onlinemæglere, på samme vis, som 

de 2 foregående tabeller. 

 

Tabel 3.3: Kurtagesatser – Onlinemæglere 

 Nordnet Saxo Etrade 
Kurtage: 
Indenlandske aktier 
og foreninger 

0,10% 
(min. DKK 29) 

0,10%27 
(min. DKK 29) 

Kurtage: 
Udenlandske fonde 

0,10 – 0,30% 
(min. SEK 89 – 

GBP 25)28 

0,10%29 
(min. EUR 12) 

Kilde: Egen tilvirkning, ud fra (Saxo Bank, a, 2011), (Saxo Bank, b, 2011) og (Nordnet, 2011) 

 

Tabellen ovenfor viser tydeligt de økonomiske fordele, ved at vælge én af disse 2 

onlinemæglere. På indenlandske aktier og beviser, er onlinemæglerne billigere end de fleste 

netbanksløsninger, og ikke overgået af nogen. Men det er især på de udenlandske aktier, at der 

er penge at spare, da kurtagen her er betydeligt lavere, selv ift. handel over netbanken – og 

sammenlignes der med udenlandsk handel, igennem sin filial, er der en anseelig forskel, da 

disse omkostninger kan være helt op til 15 gange større. 

                                                
25 Der gives point mellem 0 og 2, i 14 kategorier, heriblandt service, rådgivning, kurtager, adgang til handel i flere lande, m.m. 
26 Der skal være med end 15 respondenter, der besvarer spørgsmål om den pågældende mægler, for at denne inkluderes i 

kåringen. Derfor er alle ikke med. 
27 Ved en kontoværdi på over 50.000. 
28 Afhænger af hvilket lands børs, værdipapirerne købes på. 
29 Fonde, der ikke er europæiske, har andre satser. 
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Kunderne i de større banker har dog også nydt godt af udviklingen, på markedet for de 

specialiserede onlinemæglere. De prisbillige alternativer har nemlig presset bankerne til at 

sænke kurtagen, hvilket de har gjort over flere omgange de senere år. Der er desuden endnu 

lavere kurtagesatser, hvis man er såkaldt ”pro” kunde. Hos Saxo Etrade kan man handle for en 

kurtage på 0,05% på inden- og udenlandske aktier, ved at have mere end 3 mio. DKK i sit 

depot. Nordnet Pro, som giver en kurtage på 0.045%, kræver en minimumsbeholdning på 2 mio. 

DKK, eller mindst 100 kurtagebærende handler pr. kvartal pr. depot. Begge har stadig en 

minimums kurtage på 29,- DKK.   

 

Årsagen til, at onlinemæglerne kan holde kurtagen så lav skyldes, at de ikke afholder store 

omkostninger til rådgivning og filialnet, kombineret med en aggressiv prissætning, for at vinde 

kunder over, fra de traditionelle banker 

 

3.3.4 Investors depotomkostninger ift. valg af handelssted 
Der vil her blive kommenteret på de depot- og serviceomkostninger, der afholdes ved de 

forskellige handelssteder, ved handel med aktier og investeringsbeviser30. Ved indenlandske 

aktier, har konkurrencen næsten fjernet de årlige depotgebyrer, og deciderede depotgebyrer i 

sin oprindelige form, hvor man betaler et årligt gebyr, blot for at have depotet, eksisterer stort set 

ikke længere.  

 

Der er dog stadig omkostninger forbundet med diverse services og ydelser, ved aktivitet i 

depotet. Oprettelsesgebyret/VP handelsfuldmagten koster typisk mellem 150 og 175 DKK,- i de 

danske pengeinstitutter, men dette foregår dog uden beregning for kunderne, hos 

onlinemæglerne. Andre typiske services kunne inkludere meddelelse om beholdningsændringer, 

som normalt ligger på ca. 12-14 DKK,-, for de danske pengeinstitutter. Disse er obligatoriske, 

hver gang der handles med værdipapirer. Handelsnotaer, sendt over internettet, er uden 

beregning, ved brug af onlinemæglere. 

 

Danske Bank har derudover et gebyr på 0,001% inkl. moms af den nominelle 

omsætning/beholdningsændring pr. halvår, men dette afhænger dermed også af 

handelsaktiviteten, da renter og kursændringer ikke har indvirkning på beholdningsændringer. 

                                                
30 Obligationer har til tider særregler, men disse vil ikke blive behandlet, da de er udenfor specialets fokus. 
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Disse omkostninger bliver derfor ikke trukket fast årligt, blot ved at have depotet. De 3 

resterende pengeinstitutter har endvidere ikke en sådan procentberegnet omkostning. 

 

Udover eventuelle oprettelsesgebyrer m.m. det første år, kan de årlige omkostninger til 

opbevaring af indenlandske værdipapirer derfor ofte holdes tæt på 0, ved en passiv køb og 

behold strategi. Det skal desuden nævnes, at depotomkostningerne i pengeinstitutterne er de 

samme, uanset om man har handlet igennem netbank, eller nede i filialen – kun 

handelsomkostninger påvirkes af dette. 

 

Billedet af depotomkostningerne ændrer sig dog for de traditionelle pengeinstitutter, når fokus 

rettes mod de med udenlandske værdipapirer. Her påregnes årlige procentuelle gebyrer, som 

ikke kan undgås, uanset handelsaktiviteten. På dette område, er onlinemæglerne igen billigst, 

da de ikke opkræver depotgebyrer, ej heller ved udenlandske værdipapirer. De har dog, ligesom 

pengeinstitutterne, gebyrer på en række services, eksempelvis hvis man ønsker årsopgørelse 

eller kontoudtog sendt, pr. post, og ikke blot på mail. 

 

Tabel 3.4 viser pengeinstitutternes  årlige opkrævning af depotgebyrer, ved udenlandske 

aktier/fonde. Priserne er gældende for værdipapirer, der ikke er registreret i VP. Depotgebyret 

beregnes ud fra den gennemsnitlige kursværdi, over året. 

 

Tabel 3.4: Depotomkostninger ved udenlandske værdipapirer – Pengeinstitutter 

 Danske Bank Nordea Jyske Bank Alm. Brand 
Bank 

Depotgebyr, årligt: 
Udenlandske fonde 

0,375%31 
inkl. moms 

0,20% 
inkl. moms 

0,375%32 
inkl. moms 

0,375%33  
inkl. moms 
(min. 400)  

Kilde: (Jyske Bank, 2011), (Alm. Brand, a), (Nordea, 2011), (Danske Bank, 2009)   

 

Pengeinstitutterne placerer sig tæt op ad hinanden, dog har Nordea nogle mere fordelagtige 

gebyrer, især hvis man investerer for under 500.000. Men selvom procentsatsen virker lav, kan 

de samlede omkostninger stadig blive ganske betragtelige, over en årrække.  

 

                                                
31 Af de første 500.000. Herefter 0,1875% inkl. moms. 
32 Af de første 500.000. Herefter 0,25% inkl. moms 
33 Af de første 500.000. Herefter 0,25% inkl. moms, minimum 1500 DKK,- 
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Et hurtigt og forsimplet regneeksempel, kan give en idé om omfanget af depotomkostningerne. 

Følgende forudsætninger benyttes til tabel 3.5: 

 Omkostninger til VP, handelsnotaer m.m. medregnes ikke. 

 Der antages en engangsinvestering på 250.000 i år 0, som løber i 15 år. 

 Værdipapirerne antages at have et afkast på 8,4235% om året, som er det 

gennemsnitlige, årlige, akkumulerede afkast fra MSCI World, over de sidste 20 år34.  

 Der bruges de aktuelle gebyrrater, og ved investeringssummer på over 500.000 DKK, 

benyttes den eventuelle nedsatte rate, på den del af investeringen, der overstiger 

500.000 DKK. 

 De årlige omkostninger beregnes ud fra gennemsnittet af det investerede beløb i t+t-1.  

 

Tabel 3.5: Depotomkostninger – Beregnet eksempel35 

t (år) Investeret 
beløb 

Danske Bank 
Årlige omk. 

Nordea Årlige 
omk. 

Jyske Bank 
Årlige omk. 

Alm. Brand Bank 
Årlige omk. 

0  250.000     - - - - 
1  271.050     977 521 977 977 
2  293.872     1.059 565 1.059 1.059 

…  …  … … … … 
14  775.303     2.335 1.490 2.488 2.488 
15  840.584     2.452 1.616 2.645 2.645 

  Sum 25.543 14.619 26.165 26.165 
 

Afkast efter 15 år 
Online mægler Danske Bank Nordea Jyske Bank Alm. Brand Bank 

590.584 565.041 575.965 564.419 564.419 
Kilde: Egen tilvirkning, ud fra tabel 3.4 

 

Hvis man sammenligner med onlinemæglerne, er der altså 25.543 DKK at spare over 15 år, ift. 

de dyreste pengeinstitutter, i dette simple regneeksempel. Nordea udmærker sig ligeledes 

positivt, men over årene er disse omkostninger også ganske betragtelige. Det er derfor netop på 

dette område, at onlinemæglerne især har en betydelig fordel.   

 

                                                
34 www.mscibarra.com/products/indices/international_equity_indices/gimi/stdindex/performance.html 
35 Den komplette tabel findes i bilag 8 
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3.4 Gennemsigtighed på markederne for indirekte investering 
Tidligere havde investeringsforeninger, og ikke mindst privat investorerne, primært fokus på de 

historiske afkast. Dette er til en vis grad stadig gældende, men de seneste 10 år, og især 

indenfor de sidste par år, har der været sat meget fokus på omkostninger i stedet, samt 

forholdet til depotbanken. Dette har skabt en sund udvikling for det danske marked, som har 

presset udbyderne på priserne, samt på mængden og gennemskueligheden af den information 

de udsender.  

 

Flere tiltag, fra flere forskellige parter, har hjulpet denne udvikling på vej. I 2002 skærpede 

Københavns Fondsbørs 36  eksempelvis noteringsreglerne, for de børsnoterede investerings-

foreninger. Hermed blev foreningernes forpligtelse, til at give markedet oplysninger om 

kursrelevante forhold, præciseret. Denne information skulle ikke kun gives i prospekter og 

regnskaber, men nu også løbende. Tidligere henviste de ofte blot til, at kursfastsættelsen af 

beviserne, henlå på forhold, som investeringsforeningen ikke havde indflydelse på. Dermed 

skulle investeringsforeninger nu, som udgangspunkt, følge samme retningslinjer, som var 

gældende for aktieudstederne (Clausen, 2002).  

 

I februar 2007 åbnede derudover den tidligere nævnte IFX børs, som kan øge 

gennemsigtigheden i afregningskursen, og sænke kursspændet, da flere kan lægge bud ind på 

beviserne, samt udbyde. Samtidig fik 176 flere afdelinger mulighed for, at blive handlet over 

netbank. Baggrunden var, at alle investeringsbeviser blev betragtet skattemæssigt som 

børsnoterede, efter 1. januar 2006, grundet lovændringer. De aktiebaserede afdelinger 

behøvede derfor ikke længere at være børsnoteret, af skattemæssige grunde. IFR undersøgte 

derfor i 2006 muligheden, for at oprette en særlig skræddersyet markedsplads, for 

investeringsforeninger, hvilket blev en realitet året efter (Holm Møller & Ovesen, 2007). 

 

Der efterspørges dog stadig flere tiltag, ikke mindst af fælles branchestandarder indenfor 

nøgletal. Senest har Finanstilsynet været ude og efterspørge en fælles standard, for måling af 

risiko, for de danske investeringsforeninger, hvilket der ikke eksisterer i øjeblikket (Børsen, 

2011). Dette kan være et problem, da især ukyndige privat investorer ikke altid bliver sat 

tiltrækkelig ind i sammenhængen, mellem afkast og risiko. Dermed kan de være nemme at 

                                                
36 I dag kendt som ”OMX Den Nordiske Børs København” 
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”lokke” for visse investeringsforeninger, med lovning om høje afkast, som eksempelvis kan være 

opnået igennem risikable  eller meget specialiserede investeringer. 

 

3.4.1 Nøgletal 
Selvom der endnu ikke er en branchestandard for måling af risiko i Danmark, har der dog været 

andre tiltag på området, både i Danmark og i udlandet. Der vil nu blive kommenteret på 3 

nøgletal, som er et eksempel på dette. 

 

3.4.1.1 Handelsomkostninger 

Efter pres fra bl.a. forbrugerombudsmanden, begyndte investeringsforeninger i år 2000, at 

offentliggøre deres handelsomkostninger.  I årsregnskaberne blev nøgletallet  ofte benævnt 

”kurtage mv. I % af gennemsnitformue”, og blev beregnet som: 

Handelsomkostninger =
Å!"#$  !"#!$%&'&()*  !"#  !"#$%&'

!"#$"%%"&'!"  !"##"$%#&'%()*$+"
 

Der var dog betydelige problemer, med dette nøgletal. Kutymen, med hvorledes nøgletallet 

præcist blev beregnet, varierede nemlig fra investeringsforening til investeringsforening. Dermed 

var det ikke sammenligneligt, hvilket ellers er hele idéen i de fælles nøgletal. Med andre ord, var 

nøgletallet ubrugeligt. Samtidig inkluderede det kun omkostninger til kurtage, hvilket vil sige at 

afdelinger, der handlede til nettopriser, ville få handelsomkostninger på 0%. I stedet kan man 

dog benytte det tidligere omtalte nøgletal, omsætningshastigheden, som egner sig til at 

sammenligne på tværs af afdelinger. 

 

3.4.1.2 Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) 

De mange forskellige typer af omkostninger, især ved investering igennem forening, kan hurtigt 

blive uoverskueligt at forholde sig til, for privat investoren. I 2006 anbefalede 

konkurrencestyrelsen derfor, at der blev udarbejdet et ÅOP nøgletal, til at øge 

gennemskueligheden, ligesom det er sket ved lån og kredit. Investeringsforeningerne tog idéen 

til sig, og i 2007 blev der lanceret et ÅOP nøgletal, med fælles branchestandarder. Nøgletallet 

blev udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Finanstilsynet, Forbrugerrådet, 

Forbrugerstyrelsen, Økonomiministeriet, Dansk Aktionær Forening, Investeringsforeningsrådet, 

Finansrådet samt Konkurrencestyrelsen (Konkurrencestyrelsen, 2007). 
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Nøgletallet har gode anvendelsesmuligheder, og bygger på en række fornuftige antagelser og 

principper. Samtidig er det sammenligneligt med andre afdelingers ÅOP, da samme praksis 

anvendes. Det indeholder både de direkte- (indløsningsfradrag og emissionstillæg) og indirekte 

omkostninger (administrationsomkostninger og afdelingens handelsomkostninger). 

Administrationsomkostningerne beregnes ud fra de faktiske afholdte omkostninger, i det 

forgangne år, som % af foreningens markedsværdi. indløsningsfradraget og emissionstillæget 

kan variere over tid, i hver afdeling, men ved ÅOP er det blevet besluttet, at man bruger den 

maksimale hypotetiske størrelse, af disse 2, selvom investor ofte opnår mere rentable forhold 

igennem IFX. Dermed er ÅOP oftest vurderet en anelse højt, men dette er dog bedre end 

alternativet, hvor foreningerne dermed selv ville have bemyndigelse til at estimere disse 

omkostninger, ved brug af markedssatser. I et sådan tilfælde, ville der dermed være incitament, 

til at vurdere omkostningerne så lave som muligt. Dette ville i endnu højere grad forringe 

validiteten i ÅOP, samt gøre muligheden for sammenligning sværere. Formlen for ÅOP er 

dermed: 

ÅOP =   
Å!"#$%  !"#. !"#.+!ø!"#$"  ℎ!"#$%&'().+!"#$$#%&$'#((æ! + !"#$ø!"#"$!!"#$"#%!"#$%&$'!"(%ℎ!"#$!%&

!"#$%&%'$%(  !"#$%&'(æ!"#
 

Det er blevet besluttet, at ÅOP beregnes ud fra en antaget horisont på 7 år. Dermed indgår 

emissionstillæg og indløsningsfradrag med en årlig vægt på 1/7. Nødvendigheden, i at skulle 

fastlægge en horisont, er en ulempe ved ÅOP, da hoveddelen af investorerne dermed ikke vil få 

opgivet de præcise ÅOP tal, som er relevante for netop dem. Der er dog råd for dette, da IFR 

har lavet en ÅOP beregner, med variabelt årstalsinput, på deres hjemmeside37. Dermed kan 

privat investorer, som ikke selv har det fornødne indblik i omkostningerne, få beregnet det ÅOP 

tal, som er relevant for netop dem. Figur 3.2 viser ÅOP data (medianen) for danske 

investeringsforeninger i 2010, fordelt på investeringsfokus.  

  

                                                
37 http://www.ifr.dk/composite-1740.htm 
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Figur 3.2: ÅOP 2010 - Procent 

 
Kilde: (InvesteringsForeningsRådet, 2011, s. 4) 

 

Selvom meget tyder på, at det burde være muligt at presse disse omkostninger yderligere ned, 

og give kunden mere nytte af de stordriftsfordele investeringsforeningsmodellen har, ligger de 

danske investeringsforeninger dog i den lavere ende, omkostningsmæssigt set. Dette viser en 

undersøgelse af europæiske investeringsforeninger, fra 2006 (Beckmann & Bangvid, 2007). 

 

3.4.1.3 Total Expense Ratio (TER) 

TER er den internationale pendant til ÅOP. I Europa har ”Committee of European Securities 

Regulators” (CESR) bekendtgjort retningslinjer, for hvorledes TER bør beregnes. I modsætning 

til ÅOP, indgår der kun administrationsomkostninger i dette nøgletal, og dermed ikke 

handelsomkostninger ved løbende drift. CESR har vurderet det ikke udgør et problem, at 

omkostninger til kurtage mv., ikke inddrages. Dette skyldes, at en fælles standard på området 

ville kræve, at der skulle tages hensyn til kurtagestruktur, hos de individuelle 

værdipapirhandlere. 

 

Der indgår desuden ej heller emissionstillæg og indløsningfradrag, men dette er dog korrekt, da 

disse ikke afholdes, bl.a. i den model ETF’ere benytter. TER beregnes derfor på følgende måde: 

TER =
Å!"#$%  !"#. !"#.

!"#$%&%'$%(  !"#$%&'(æ!"#
   

Hverken ÅOP eller TER indeholder desuden indirekte handelsomkostninger, såsom 

kursspændet (bid-ask spread).  
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3.5 Sammenfatning 
Der er nu blevet redegjort for de omkostninger, privat investoren støder på, ved investering i 

aktiebaserede værdipapirer. Omkostningerne er én af de vigtigste parametre, når man skal 

vurdere investeringsalternativer, ikke mindst af denne type. Flere undersøgelser har nemlig 

påvist, at de afdelinger med de laveste omkostninger, oftest er dem der også har højest afkast, 

når omkostningerne er fratrukket. Derfor bør alle investorer sætte sig grundigt ind i disse, og 

deres indvirkning på nettoafkastet over tid. I de senere år, er der dog blevet sat mere og mere 

fokus på disse omkostninger, hvilket lægger et nødvendigt pres, som skaber mere konkurrence 

og lavere priser. 

 

Grundlæggende vil man altid blive nødt til at afholde handelsomkostninger og til tider forskellige 

typer af opbevaringsomkostninger, enten direkte eller indirekte. Samtidig er der en række 

specifikke omkostningstyper, som kun forekommer ved investering igennem foreninger. Disse er 

primært samlet under benævnelsen ”administrationsomkostninger”, men derudover forekommer 

der også de såkaldte emissionstillæg og indløsningsfradrag, for at værne nuværende 

foreningsmedlemmer, mod omkostninger ved andres ind- og udtræden. 

 

Efter de forskellige omkostninger var defineret, blev det anskueliggjort, hvorledes disse 

omkostninger kan blive påvirket, efter valg af handelssted. Anbefalingen herfra lyder på, at gå 

udenom investering igennem de dyre bankfilialer. I stedet bør man vælge de betydeligt billigere 

alternativer, såsom netbank, men især også de nyere onlinemæglere, der er skudt frem, på det 

danske marked. Dog mister man så muligheden for rådgivning i sin filial, men dette bør ikke 

være et stort problem for den tilnærmelsesvis kyndige privat investor, hvis man blot sætter sig 

lidt ind i, hvorledes man handler derigennem. 

 

Endeligt blev de forskellige tiltag gennemgået, som har øget gennemsigtigheden og overblikket, 

ifm. indirekte investering. Især indførslen af ÅOP og TER er en nem og hurtigt måde, hvorpå 

investoren kan og få indblik i omkostningerne, og sammenligne forskellige afdelinger, dog ikke 

på tværs af ETF’ere og foreninger, da sidstnævnte ikke inkluderer samme grad af omkostninger. 

Disse tiltag er ligeledes med at til skabe et konkurrencepræget marked, da priserne bliver mere 

tydelige, og dermed nemmere at konkurrere på, til stor gavn for investorerne.  
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Da både ETF’ere, foreninger, samt omkostningerne nu er blevet redegjort for, er fundamentet 

lagt, for en nærmere analyse af de passive strategier. Først vil de generelle forudsætninger dog 

blive gennemgået og diskuteret, i kapitel 4. 
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Kapitel 4: Opstilling og diskussion af de 
generelle forudsætninger for analysen 

Der vil nu blive opstillet de generelle forudsætninger, som vil ligge til grund for analysen i kapitel 

5. På baggrund af de tidligere fremførte argumenter, angående fordelene ved passive 

investeringer, fokuseres der på de følgende 3, tidligere omtalte strategier: 

 Indirekte investering igennem udenlandske benchmark ETF’ere  

 Indirekte investering igennem danske indeksfonde 

 Direkte investering i det danske aktiemarked 

 

4.1 Horisont, beløb og strategi 
Investering i aktier bør i overvejende grad, generelt anses som en langsigtet investering, og ikke 

et uovervejet og spontant forsøg, på en hurtig gevinst. I stedet for at gamble, samt at lade sit 

afkast forsvinde imellem alle handelsomkostninger, bør privat investoren i stedet forholde sig 

mere passivt, og vælge en længere tidshorisont. Hvis formålet dog er at gamble, og dette giver 

nytteværdi for investoren, er dette naturligvis helt legitimt, men det kan ikke sidestilles med en 

langsigtet, billig investeringsstrategi. Det ville ligeledes heller ikke være tilrådeligt, at bruge sin 

løbende pensionsindbetalinger på lottospil, for at spare op til pensionen ved at håbe på den 

store gevinst, i stedet for at investere dem i værdipapirer. Disse 2 strategier opfylder derfor 

forskellige behov, men da fokus her ligger på nogle generelle anbefalinger, især til den gængse, 

samt kyndige privat investor, vil der ikke blive advokeret for ”gambling-strategier”. Mange 

investorer har dog ikke en klar idé om deres investeringshorisont, ikke mindst grundet de 

forskellige akutte behov for ekstra kapital der kan opstå, såsom ved tab af job. Man bør derfor 

overveje sit rådighedsbeløb og disse risici grundigt, f.eks. qua den branche man er beskæftiget 

i, før man involverer sig i en større, langsigtet investeringsplan.   

 

Man skal derfor have vurderet en længere ”køb-og-behold” investeringsplan mulig, før man 

engagerer sig yderligere. Den præcise horisont er her bestemt til 20 år, da dette anses som en 

repræsentativ horisont, for en længere investering/opsparing. Der vælges kun 1 horisont, da 

yderlig tilføjelse af længere horisonter, ikke kan forventes at ændre ved konklusionerne. Dette 

skyldes ikke mindst, at engangsomkostninger, ved køb af beviserne/aktierne, bliver mere og 

mere ubetydelige i ÅOP, som årene går. Ved horisonter på 10 år og opefter, har de derfor ikke 
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samme tyngde i de gennemsnitlige årlige omkostninger. Samtidig vil det indbyrdes forhold, 

imellem de 3 strategier, med stor sandsynlighed ikke ændre sig afgørende, ved tilføjelse af 

endnu en lang horisont. Den indbyrdes rangering af strategiernes omkostninger, kunne evt. blive 

mere flygtig, eksempelvis de første 5 år, men så korte horisonter anbefales ikke, og vil derfor 

ikke blive behandlet.  

 

Figur 4.1 viser udviklingen i ÅOP, over en tiltagende investeringshorisont. De er beregnet ud fra 

gennemsnittet, af 8 38  danske, sammenlignelige investeringsforeninger, med fokus på 

europæiske aktier.  ÅOP data er, for alle afdelingers vedkommende, fra 2010. 

 

Figur 4.1: Ændring i ÅOP over forskellige horisonter39 

 
Kilde: Egen tilvirkning, ud fra http://www.ifr.dk/omkostningsstatistikaar 

 

Engangsomkostningernes indflydelse på ÅOP falder dermed ganske betragteligt over tiden, da 

disse divideres ud over antal år, investeringen løber.  

 

Derudover vil den direkte strategi blive belyst ud fra 2 forskellige investeringsbeløb, hhv. 

100.000,- DKK og 500.000,- DKK, ved beregning af årlige omkostninger. Årsagen til dette er, at 

minimumskurtagerne vil blive relevante i denne strategi, da der købes mange forskellige 

værdipapirer, og dermed for mindre beløb ad gangen, end det er tilfældet blot ved investering af 

hele beløbet, i samme investeringsbevis. Dermed vil den procentmæssige omkostning falde, jo 
                                                
38 De er udvalgt som de første 8 fra toppen, alfabetisk, i opgørelsen over omkostninger på europæisk orienteret afdelinger, på IFRs 

webside.  
39 Talmaterialet, der ligger til grund for figur 4.1, kan findes i bilag 9.  
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større beløb, der investeres for. De procentmæssige omkostninger, ved de 2 indirekte strategier, 

vil ikke blive påvirket af, hvorvidt der investeres for 100.000,- DKK eller 500.000,- DKK, da ingen 

af disse beløb er under det, der udløser en minimumskurtage. Derfor vil de årlige omkostninger 

her ikke blive beregnet ud fra 2 beløbsscenerier, dog antages det, at investeringsbeløbet er stort 

nok til udløse en kurtage, der ligger over minimumskurtagen. Beløbsstørrelserne bliver dog 

relevante i den skattemæssige analyse i kapitel 6, for alle 3 strategiers vedkommende. 

 

Endeligt, vil der blive beregnet kurtage omkostninger, ved både det initiale køb og  realisationen 

efter 20 år – samt ved løbende rebalanceringer, i den direkte strategi. For at beregne kurtagen, 

ved realisation, er det nødvendigt at bestemme en vækstfaktor, da disse omkostninger 

afhænger af investeringens endelige størrelse. Imidlertid skal salgskurtagen opgives i 

gennemsnitlig årlig % af det initiale beløb, men kurtagen bestemmes dog ud fra størrelsen på 

investeringen, efter 20 år. Vækstfaktoren, som dermed vil blive benyttet til at fastsætte 

størrelsen på kurtagen, fastsættes til 8,4235% som tidligere er blevet benyttet, og som udgør 

den gennemsnitlige, årlige vækst, i MSCI World verdensindekset. Derefter vil 

salgskurtageomkostningen blive tilbagediskonteret til år 0.  

 

Ifm. investering i forening/ETF skal vækstfaktoren dog fratrækkes hhv. ÅOP og TER, da disse 

omkostninger fratrækkes indtægterne, før årets resultat gøres op. I tilfældet med direkte 

investering, er der kun løbende kurtage omkostninger, som ikke påvirker udviklingen i selve 

vækstfaktoren, og her vil der derfor ikke skulle fratrækkes en omkostningsprocent fra denne. 

 

Opsummerende, vil De 3 investeringsalternativer derfor benytte en køb og behold strategi med 

en horisont på 20 år. Samtidig vil der, med den direkte strategi, blive specificeret, hvorvidt der 

investereres for hhv. 100.000,- eller 500.000,- DKK. 

 

4.2 Performance måling 
Der er tidligere i afhandlingen blevet argumenteret for faren, ved at lægge for meget vægt på 

historiske afkast. Dette skyldes den store mængde videnskabelige undersøgelser, der har 

påvist, at tidligere års afkast ikke er en retvisende indikator for fremtiden. Der er dog afgørende 

forskel, imellem de forskellige aktivklasser, i den risiko man påtager sig. Eksempelvis vil sikre 

statsobligationer med stor sandsynlighed give lavere afkast, end aktier, set over en fremtidig 

årrække. I denne afhandling ses der dog udelukkende på samme aktivklasse – aktier. Man 
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kunne godt se på empiriske afkast for forskellige ETF’ere, investeringsforeninger, samt det 

danske marked, men det vil ikke kunne give noget brugbart billede af den fremtidige udvikling. 

Den indbyrdes empiriske afkastrangering, som de 3 strategier ville have i dag, kan ligeså vel 

være byttet fuldstændig om, hvis man ser på empiriske afkast igen, om 10 år - især i disse tider, 

hvor finansmarkederne bliver mere og mere integreret. En sammenligning af strategierne, hvor 

man tager udgangspunkt i nuværende/historisk afkast, og derefter fratrækker diverse 

individuelle omkostninger, vil derfor ikke bidrage med noget brugbart, men nærmere sløre 

resultaterne. Hvis man skal sammenligne afkast efter omkostninger, ved ensartede strategier, vil 

det derfor være mest hensigtsmæssig, at benytte samme bruttoafkast, som udgangspunkt. Men 

da dette ensartet udgangspunkt ville ophæve betydningen, af at inddrage det, ville det ikke give 

mening, i andet end i et kort illustrativt eksempel, eller i sammenligning med andre 

aktivklasser.40  

 

4.2.1 Risikojusteret afkast 
Man kunne derfor evt. benytte et risikojusteret afkastmål, som mange ofte gør. Dette vurderes 

dog heller ikke som en gangbar metode, da hverken det empiriske afkast eller volatilitet, 

indeholder nogen særlig informationsværdi, ifm. Sammenligning af strategierne. Alle 3 strategier 

må kunne antages at være forholdsvis tæt på hinanden, både på afkast og risiko41, og evt. 

fremtidige forskelle kan man kun gisne om, især imellem de 2 indirekte strategier. 

 

Samtidig er der mange problemer og grove antagelser, ved brugen af de forskellige 

risikojusteret afkastmål. Nogle eksempler er Jensens Alfa, Information Ratio og Treynor Ratio. 

Alle har fordele, men også begrænsninger i brugen, og samtidig bygger de alle på Capital Asset 

Pricing Model (CAPM). Modellen går grundlæggende ud på, at værdiansætte et aktiv ud fra 

afkastet på markedsporteføljen, en risikofri rente, samt den systematiske risiko (βi)42. Samtidig 

ønsker alle investorer i modellen, at blive kompenseret med højere afkast, for at påtage sig mere 

risiko. CAPM har nogle gode grundlæggende idéer og operationelle antagelser, der umiddelbart 

gør den anvendelig i mange sammenhænge. Disse antagelser er dog samtidig også 

akilleshælen i modellen, da de til tider kan ligge så langt fra virkeligheden, at der må sås tvivl om 

visse af de resultater, der kan sluttes. Det antages bl.a. at:  
                                                
40 Det giver dog mening at benytte i det skattemæssige kapitel, da skatten så fratrækkes, og dermed skaber forskellige 

udgangspunkter. 
41 Se figur 2.1 – mere om dette i afsnittet om direkte investering. 
42 Aktivets korrelation med markedsporteføljen 
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 investor kan låne/udlåne ubegrænset til den risikofrie rente 

 Der kan, i den oprindelige model, handles uden transaktionsomkostninger og skat 

 Al information er tilgængeligt på samme tid, for alle investorer 

 

Disse antagelser kan ligge ganske langt fra virkeligheden, ikke mindst da bankerne aldrig låner 

og udlåner til samme rente. Samtidig har undersøgelser påvist, at modellens grundlæggende 

princip, omkring sammenhænget imellem risiko og afkast, ikke altid er helt korrekt. Så tidligt som 

i 196943 præsenterede Black, Scholes og Jensen resultater der viste at aktier, med en lav 

betaværdi, opnåede højere afkast, end modellen forudsagde (Black, Jensen, & Scholes, 1972).  

 

Den såkaldte ”Sharpe Ratio” har ligeledes været meget populær, men har dog mange af de 

samme forudsætninger, som kendes fra CAPM.  Bl.a. forudsætningen om et perfekt 

lånemarked, hvilket desuden ikke kan opfyldes for de danske investeringsforeninger, da disse, 

jf. lovgivningen, ikke kan optage lån, og ej heller investere ubegrænset i risikofrie aktiver, da 

likvider kun må ejes i mindre omfang. 

 

Der findes meget litteratur på området, for kritisk stillingtagen til de forskellige risikojusterede 

performancemål og forudsætningerne bag, samt det helt overordnede problem, med hvorvidt og 

hvor meget, man bør fokusere på historiske afkast. Moldrup har bl.a. tidligere påpeget, hvorfor 

Sharpe ratioen ikke bør benyttes til at opstille tværgående ranglister for danske 

investeringsforeninger (Moldrup, 2001). Yderlig granskning af dette område, er udenfor 

afhandlingens fokus, og vil derfor ikke blive gennemgået yderligere.   

 

Opsummerende kan det derfor konstateres, at et fokus udelukkende på omkostninger, i stedet 

vil være det mest retvisende, ift. de 3 aktuelle strategier. De respektive, årlige omkostninger 

vælges derfor som det kriterium, der vil blive benyttet til sammenligning, i dette kapitel. De årlige 

omkostningsprocenter anses dermed som mere retvisende for fremtidens rentabilitet, end de 

individuelle omkostnings-/risikojusteret afkasttal. Dette er en god, generel retningslinje, men den 

er især gældende, når det omhandler passive investeringsstrategier, som følger markedets 

udvikling.  Den skattemæssige analyse vil dog ende ud med et afkast efter skat og 

omkostninger, men her vil der dermed blive benyttet et fælles udgangspunkt (MSCI World 

indekset), således de individuelle, empiriske afkast, ikke påvirker konklusionerne. 

                                                
43 Undersøgelsen udkom dog først i trykt udgave i 1972 
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4.3 Sammenligning af ÅOP og TER 
ÅOP vil blive benyttet som udgangspunkt for rentabiliteten ved indeksforeninger, og TER vil 

blive anvendt ved ETF’ere. Der er dog et problem, i og med ÅOP og TER ikke er direkte 

sammenlignelige. I TER indgå de overordnede administrationsomkostninger (løn, gebyrer til 

banker og revisorer og anden generel drift), der også optræder i ÅOP nøgletallet. Som tidligere 

nævnt, eksisterer der ikke særskilte omkostninger til emissionstillæg og indløsningsfradrag, som 

vi kender det fra de danske investeringsforeninger, og derfor figurerer disse ikke i TER, da 

ETF’ere udstedes til fondens indre værdi. Dog inkluderes foreningens egne handels- og 

rebalanceringsomkostninger, såsom kurtage, i ÅOP, hvilket ikke er tilfældet ved TER. Som 

tidligere nævnt, indeholder hverken ÅOP eller TER derudover indirekte (investors) 

handelsomkostninger, såsom kurspændet, men disse kan dog minimeres, og behøves ikke 

udgøre en videre betydningsfuld størrelse, ved en passiv, langsigtet købsstrategi.  

 

Forsikring og Pension har beregnet visse generelle retningslinjer, ved sammenligning af ÅOP og 

TER (Forsikring og Pension, 2011). De har dermed beregnet, at aktiebaseret, udenlandske 

engros- og detailindeksforeninger, skal korriges med TER + 10 basispoint, for at være 

sammenlignelig med ÅOP. Disse 10 basispoint korrigerer dermed for den manglende 

inkludering af fondens direkte handelsomkostninger. ETF’ere er dog som nævnt lidt anderledes, 

da der her ikke forekommer emissionstillæg og indløsningsfradrag. Der findes derfor ikke en 

officiel og generel korrigering af TER, ifm. ETF’ere. Disse engangsomkostninger ville dog 

udgøre en meget lille andel, af de gennemsnitlige årlige omkostninger, ved en langsigtet køb og 

behold strategi. Derfor vurderes det, at TER + 10 basispoint vil være det mest retvisende for 

indeks ETF’ere, i konkrete denne situation, med den aktuelle strategi. Med denne korrigering, 

samt med tillæg af den aktuelle kurtage for privat investor, vil det fælles nøgletal, som vil 

benyttes til at vurdere alle 3 strategier, blive benævnt ”Samlede årlige omkostninger i %” 

(SÅOP). Nuværende års ÅOP og TER vurderes desuden at være de mest retvisende 

omkostninger, for de fremtidige årlige omkostninger. 

 

4.4 Brug af repoaftaler (repurchase agreements) 
Visse foreninger og fonde benytter sig af såkaldte ”repoaftaler” (tilbagekøbs aftaler), hvilket i så 

fald vil fremgå af årsrapporten. I de aktiebaserede afdelinger foregår dette ved, at en andel af 



 

49 

aktierne ”udlånes” til en anden part, i en aftalt periode. Denne aktør benytter så værdipapirerne 

til hedging eller kortsalg. Som betaling modtager udlåneren en sikkerhedsstillelse, der kan 

geninvesteres, og generere yderlig afkast. Dette afkast deles så imellem foreningen/fonden og 

manageren af aftalen. Disse transaktioner kan nemt fremstå, eller blive markedsført som, 

nærmest risikofrie. Den seneste finanskrise har dog vist, hvor vigtigt hensynet til modpartsrisiko 

kan være. Der er nemlig en fare for, at låneren misligholder aftalen, ved ikke at returnere 

værdipapirerne. Hvis værdien af sikkerhedsstillelsen ikke kan dække omkostningerne, ved at gå 

ud i markedet, og genkøbe de mistede værdipapirer i markedet, til den aktuelle værdi, må 

udlåneren dermed påtage sig tabet. Et eksempel på dette, var da Lehman Brothers erklærede 

sig konkurs i 2008, og dermed ikke kunne overholde de mange repoaftaler, de havde forpligtet 

sig til.  

 

Brugen af repoaftaler forekommer også blandt danske investeringsforeninger, dog ikke i så 

udstrakt grad, som mange steder i udlandet, og slet ikke blandt de få indeksforeninger i 

Danmark. Dette skyldes ikke mindst visse skattemæssige overvejelser. Udviklingen er dog ikke 

til at tage fejl af, og danske investeringsforeninger vil højst sandsynlig benytte sig i højere grad 

af disse, i fremtiden. Aftalerne er dog ganske udbredte, blandt mange af de udenlandske, 

kontantbaseret ETF’ere. iShares benytter dem bl.a. ganske flittigt. De deler indtægten 60/40, i 

investors favør (iShares, a, 2011), og kan maksimalt låne 95% af værdipapirerne i ETF’en ud, 

selvom den faktiske, gennemsnitlige lånegrad dog for det meste er på under halvdelen af dette. 

Indtægterne fra aktieudlåningen, kan til tider være høj nok, til at opveje både TER og de 

samlede handelsomkostninger. Ved ETF’ere, og andre udenlandske former for fonde, kaldes 

dette nettotal for ”Total cost of ownership”, og et eksempel på dette ses, i figur 4.2. 
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Figur 4.2: Total cost of ownership: iShares EURO STOXX 50 

 
Kilde: (iShares, b, 2011) 

 

Hvis privat investoren ønsker det, kan man derfor vælge en forening/fond, der benytter sig af 

repoaftaler, og dermed opnå et højere afkast efter omkostninger. Der er dog aldrig nogen ”free 

lunch” på finansmarkederne, og man skal derfor sætte sig ind i risici ved dette, samt hvordan 

den specifikke fond/forening håndterer disse. De udenlandske fonde er længere fremme 

indenfor dette, sammenlignet med de danske foreninger, og praktiserer derfor i højere grad 

risikostyring af aftalerne, samt offentliggør til dels, hvorledes denne udføres. Der er dog generelt 

stadig behov for mere gennemsigtighed på dette område, og oplysning til privat investoren, om 

de potentielle faldgruber og styring af risiko – ikke mindst på det danske marked. 

 

Det antages ikke, at privat investor selv vil iværksætte lignende aftaler, ved en direkte 

investeringsstrategi. Derfor vil der ses bort fra ETF’ere og investeringsforeninger, der benytter 

sig af repoaftaler, eller i det mindste det generede afkast ved disse, ved en sammenligning af 

strategier. Dette vurderes at give det bedste grundlag, da risiko og afkast dermed er mest 

ensartet, for alle 3 alternativer.  
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Kapitel 5: Analyse af de 3 
investeringsalternativer 

Der vil nu blive gennemført en analyse og sammenligning, af de passive investerings-

alternativer, for den danske privat investor. De 3 strategier vil blive gennemgået én ad gangen. 

Først redegøres der kort for investeringsspecifikke metoder/antagelser, dernæst datavalg, og 

endeligt følger et afsnit med udregning af de årlige omkostninger. Det skattemæssige aspekt er 

både væsentlig samt kompliceret, men netop derfor, vil dette først blive gennemgået særskilt, i 

kapitel 6. Midlerne, til brug ved investeringen, vil først blive delt op i frie midler og 

pensionsmidler, i næste kapitel, da det ikke får nogen før-skat omkostningsmæssig konsekvens, 

hvorvidt midlerne deles op nu eller ej. Dette skyldes, at selve kurtageprocenten er den samme, 

uanset midlet, og kun minimumskurtagen ændrer sig, hvilket udelukkende sker i tilfældet med 

køb af udenlandske værdipapirer. Her vil det anvendte investeringsbeløb 44  dog være så 

tilstrækkelig stort, at minimumskurtager ikke vil have nogen indvirkning. 

 

5.1 Investering i ETF’ere 
Ved udvælgelse af benchmark ETF’ere skal man især tænke på følgende:  

 Fondens omkostninger skal først og fremmest være lave, således afkastet, efter 

omkostninger, maksimeres. 

 Fonden skal være aktiebaseret, da obligationer ikke bør ejes indirekte, af 

omkostningsmæssige hensyn.  

 Indekset skal være relevant og i overensstemmelse med investors risikoprofil. Desuden 

skal indekset ej være specialiseret, da fordelen ved indeksafdelinger, dermed forsvinder. 

Anbefalingen herfra, er et indeks, der i høj grad følger den brede markedsudvikling, og 

dermed har en acceptabel repræsentation, af de forskellige brancher. 

 Man skal forstå de særlige typer af ETF’ere, herunder hvorvidt de er gearede. De 

kontantbaseret ETF’ere anbefales, da de er mindst kompliceret, og derfor kræver mindre 

informationssøgning, hos privat investoren. Samtidig skal man ikke forholde sig til 

modpartsrisiko, som det er tilfældet, med de swapbaseret. De gearede foreninger vil 

                                                
44 Beløbsstørrelser gennemgås yderligere i 5.1.1 
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desuden ikke blive betragtet, da dette mindsker sammenligneligheden, med de 2 

alternative strategier, hvor gearing ikke indgår. 

 Der skal gerne vælges større ETF’ere, hvilket typisk betyder mere likvide. Se på fondens 

”Asset under management” (AUM), som er de aktiver, der er under fondens kontrol, og 

dermed afgør hvor stor fonden er. Dernæst skal handelsvolumen aflæses, hvilket typisk 

kan findes på udbyderens webside, eller igennem mægleren. Derudover bør der være et 

højt antal, af de tidligere nævnte ”market makers”. Opfyldes disse kriterier, fås en let 

omsættelig ETF, med lavt kursspænd. 

 ETF’en skal have en lav tracking error, så det valgte indeks følges indenfor en 

acceptabel margin. 

 Fonden skal gerne have domicil i Europa, således TER er udregnet efter de anførte 

rammer i UCITS45. Der kan findes adskillige billige, og dermed umiddelbart attraktive, 

amerikanske ETF’ere. Dog stiller disse større krav, til privat investoren, om at sætte sig 

ind i forudsætningerne bag dens TER. Derfor bør privat investor, som udgangspunkt, 

forsøge at finde de prisbillige ETF’ere, på det europæiske marked. Samtidig er 

kurtagesatsen ofte lavere, når man, som bosiddende i Danmark, handler indenfor 

Europa. 

 Alt efter indeks, vil der være en valutarisiko, men denne forekommer ligeledes, hvis man 

køber udenlandske aktier, eller beviser i afdelinger, der investerer i udenlandske aktier. 

Valutarisikoen vil dog blive mindre, ved at købe ETF’ere i europæiske aktier, der er 

udstedt i euro. Dog rammes alle aktier af en form for indirekte valutarisici, igennem deres 

interessenter, grundet den globaliserede verden. 

 Det oplyste TER for nuværende år, antages at være gældende fremover, i den 20 årige 

periode. Dette antages ligeledes for investeringsforeningerne. 

 

5.1.1 Datagrundlag 
Med tanke på disse kriterier, kan der nu udvælges de mest attraktive ETF’ere. iShares har 

tidligere været nævnt, og det er ikke uden grund, da iShares er den største udsteder af ETF’ere, 

globalt set. iShares af ejet af BlackRock koncernen, som er verdens største forvalter af 

finansielle aktiver. iShares har en udmærket grad af information og transparens, omkring deres 

                                                
45 ”Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directives” er et sæt direktiver, udstedt af den Europæiske 

Union.  
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produkter, og samtidig er deres fonde ofte meget likvide, grundet størrelsen, og den store 

eksponering. De billigste (europæisk placeret) iShares indeks ETF’ere ses  i figur 5.1. 

 

Figur 5.1: Udsnit af iShares produktoversigt 

 
Kilde: (iShares, 2011) 

 

Det er altså muligt, at investere i indeks ETF’ere, der har en TER på 0,35 – 0,4%, hos iShares. 

Lægger man de 10 basispoint oveni, for at korrigere for  handelsomkostninger, er dette dog på 

niveau, med de billigste, danske indeksfonde. Derfor vil der nu i stedet blive kastet et blik, på 

mægleren Nordnets liste, over tilgængelige ETF’ere: 

 

Figur 5.2: Udsnit af Nordnets ETF oversigt 

 
Kilde: (Nordnet, 2011) 
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Disse fonde er mærkbart billigere, end de førnævnte iShares fonde, og mange af dem har stadig 

et tilfredsstillende kursspænd, og en acceptabel omsættelighed. Man bør herefter vælge et 

indeks der følger den brede markedsudvikling, i en tilfredsstillende grad. Figur 5.3 viser 3 ofte 

benyttet indeks, 1 amerikansk og 2 europæiske, samt ”MSCI World”46, som her repræsenterer 

den generelle udvikling, på det globale aktiemarked. ”EURO STOXX 50” indeholder 50 udvalgte 

europæiske virksomheder, som hver især er ledende, i de nøje udvalgte sektorer. ”MSCI 

Europe” er et større indeks, der indeholder aktier fra 16 udviklede lande, i Europa. Endeligt er 

det S&P 500, som er 500 store amerikanske virksomheder, udvalgt af en komité, der 

repræsenterer et bredt udsnit af de amerikanske industrier.   Indekstallene er beregnet ud fra de 

procentuelle stigninger, i de respektive kurser. 

 

Figur 5.3: Udvikling i udvalgte indeks 

 
Kilde: Egen tilvirkning, ud fra offentlig kursinformation 

 

Over de sidste år, har alle 4 indeks fulgt en tilnærmelsesvis ens udvikling, en stor del af tiden. 

Det lader dog til, at det europæiske indeks har været negativt forskudt, især i det seneste år. 

Dette kan bl.a. være forårsaget af de forskellige nationale gældskriser, der har været uro 

omkring, i Europa. Ønsker man et produkt, der har MSCI World som benchmark, kan disse 

ETF’ere ligeledes anskaffes, bl.a. igennem Nordnet. Her er de laveste TER’er på 0,25%. Dog 

kan disse historiske kurser ikke afsløre, hvorvidt de europæiske indeks vil følge den globale 

udvikling, i større eller mindre grad, fremover. Ud fra mekanismerne, ved den konstant forøgede 

                                                
46 Indekset indeholder over 6000 forskellige, globale aktier. Dog er ”emerging markets” aktier ekskluderet. 
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globalisering, kan man dog forestille sig, at de 4 indeks bliver yderligere sammenføjet, over den 

fastsatte investeringshorisont på 20 år. Det må derfor være op til investor, hvorvidt de forskellige 

indeks er tilstrækkelige, i forsøget på at replikere den generelle markedsudvikling. Anbefalingen 

på dette område må dog generelt være, at lægge mere vægt på de årlige omkostninger, end 

hvorvidt ETF’en lige præcis følger MSCI Europe eller S&P 500. Det er dog klart, at det valgte 

indeks stadig skal overholde de tidligere opsatte kriterier, og f.eks. ikke kun omhandle én 

specifik sektor. 

 

Den tyske ”S&P 500” ETF bliver her vurderet, til at være det mest attraktive alternativ, da 

omkostningerne er lave, og indekset følger den generelle udvikling tilfredsstillende. Det billigere, 

svenske ”S&P 500” alternativ vil derfor ikke benyttet, som repræsentant for omkostningerne ved 

en ETF strategi. Dette skyldes, at fonden ikke er nær så likvid, samt har højere tracking error, 

end det er tilfældet med den tyske ETF.   

  

5.1.2 Beregning af samlede, årlige omkostninger for privat investor 
Det anbefales, at privat investor benytter én af de 2 danske onlinemæglere, når der skal 

investeres i ETF’ere. Det antages, at privat investor har en standard bruger, hos de respektive 

onlinemæglere, og derfor ikke får yderlig rabat på kurtage, da disse bonusvilkår ofte kræver, at 

man gennemfører mange handler på månedsbasis. Nordnet er her valgt som eksempel, hvilket 

ligeledes er det billigste sted at handle, for en standardbruger, når det vedrører handel på 

europæiske børser. Deres kurtage på 0,12% vil derfor blive benyttet, ved det initale køb, samt 

efterfølgende salg, ved det 20. år. Dette er prisen for handel igennem den tyske børs XETRA, 

hvor den pågældende ”S&P 500 indeks” ETF er noteret. 

 

Købskurtagen er dermed blot 0,12% af den initiale investering, men salgskurtagen er derimod:  

Salgskurtage  i  % =
!"{((!æ!"#$%!#&' + 1 −   !"#)!"#.!!"#$!%&) ∗ !"!#!$%  !"#.∗ !"#$%&'(%$(}

!"!#!$%  !"#.
 

Dermed findes den procentmæssige størrelse, af den endelige salgskurtage. Ved beregning af 

nutidsværdien (PV)47, fastsættes alternativrenten til 5%. 

 

Dette giver en procentsats på48: = !"{((!,!"#$%!!!!,!"%)!")∗!""∗!,!"%}
!""

= 0,2242% 

                                                
47 Nutidsværdien af kurtageomkostningerne ved salg skal beregnes, da disse først indtræffer efter 20 år. 
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Den grundlæggende formel, for beregning af ”samlede årlige omkostninger i %” (SÅOP) for 

ETF’ere er dermed: 

SÅOP  (ETF) = !"# + !"##$%&!"#$, ℎ!"#$%&'().+
!"#$%&'(#)*'+$  !"#  !ø!  !"  !"#$

!"#$%&$'(")%ℎ!"#$!%&
 

Hvilket giver følgende gennemsnitlige, årlige procentsats: 

SÅOP  (ETF) = 0,09% + 0,1% + !,!"%!!,!!"!%
!"

= 0,2072%  

 

5.2 Investering i danske indeksforeninger 
Ved udvælgelse af danske indeksafdelinger, skal man benytte mange af de samme kriterier, 

som det er tilfældet med valg af ETF’ere. Det vil sige der skal være fokus på bevisernes 

likviditet, hvilket indeks der følges, lav tracking error og naturligvis lave omkostninger. Man 

behøves dog ikke have overvejelser med, angående særlige typer af foreninger, samt gearing, 

da de danske foreninger ikke må geare sig. Der vil også kun blive fokuseret på børsnoterede 

indeksafdelinger, da andre forhold gør sig gældende, hvis ikke dette er tilfældet, bl.a. i form af 

omsættelighed og kurtage. Ligeledes vil det stadig kun være de aktiebaserede afdelinger, der vil 

blive betragtet, da obligationer bør ejes direkte, hvilket desuden også gør aktivallokeringen 

nemmere og mere gennemskuelig, for privat investor. 

 

5.2.1 Datagrundlag 
i Danmark efterspørger Investorerne stadig kun indeksforeninger sparsomt, hvilket bevirker at 

udbuddet stadig er forholdsvist småt. I øjeblikket er markedet domineret af de 2 udbydere, 

Sparindex og Danske Invest. Mindre udbydere, såsom LD Invest, har dog også et par få, 

attraktive alternativer, på indeksmarkedet. Danske Invest har desuden for nylig forøget 

udbuddet, med 2 billige indeksfonde, som kun kan købes igennem deres netbank, heriblandt er 

den nedestående ”Danske Invest Online Global Indeks”. Tabel 5.1 viser en oversigt over de 

billigste, danske indeksforeninger. Der er benyttet IFRs ÅOP beregner, med en horisont på 20 

år. Der vises både europæiske, og globale afdelinger. Ingen af de viste afdelinger, benytter sig 

desuden af repoaftaler. 

 

 

                                                                                                                                                        
48Den fastsatte størrelse, på den initiale investering, betyder intet for kurtageprocentsatsen, og fastsættes her blot til 100. 
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Tabel 5.1 – Oversigt over de billigste, danske indeksforeninger 

Afdeling Fokus ÅOP, 20 år 
Danske Invest Online Global 
Indeks Globale aktier 0,36% 

LD Invest Europa Aktieindeks Europæiske aktier 0,40% 

Sparindex Dow Jones 
Sustainability World Index Globale aktier 0,55% 

Sparindex Europe Growth Europæiske aktier 0,56% 

Sparindex Europe Value Europæiske aktier 0,56% 

Sparindex Europe Small Cap Europæiske aktier 0,60% 

Kilde: Egen tilvirkning, ud fra (InvesteringsForeningsRådet, 2011) 

 

Der er især 2 indeksafdelinger, der udmærker sig, ved at have en ÅOP på hhv. 0,36% og 

0,40%. Danske Invest Online Global Indeks (herefter DIOGL) følger MSCI World, imens LD 

Invest Europa (herefter LDIE) indeholder en delmængde af aktierne i MSCI Europe, og dermed 

følger dette indeks tæt. Beviser i DIOGL kan dog kun erhverves, igennem en netbanksaftale, 

med Danske Bank. Dermed er man nødsaget til at betale en kurtage på 0,15 %, i modsætning til 

LD Invest beviset, som kan købes igennem onlinemæglere, til en kurtage på 0,10 %. Det må 

derfor beregnes, hvilken strategi der er mest rentabel over 20 år, hvis der tages højde for 

kurtage ved køb og salg. 

 

5.2.2 Beregning af samlede, årlige omkostninger for privat investor 
Overordnet defineres omkostningerne ved denne strategi som: 

SÅOP  (forening) = Å!"   +
!"#$%&'(#)*'+$  !"#  !ø!  !"  !"#$

!"#$%&$'(")%ℎ!"#$!%&
 

 

Beregning af omkostninger ved LDIE 

Salgskurtagen udregnes på samme vis igen, dog med ÅOP stedet for TER, og udgør derfor:  

Salgskurtage i % = !"{((!,!"#$%!!!!,!"%)!")∗!""∗!,!"%}
!""

= 0,1764% 
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Samlet set fås dermed følgende gennemsnitlige, årlige procentsats: 

SÅOP  (forening) = 0,40% + !,!"%!!,!"#$%
!"

= 0,4138%  

 

Beregning af omkostninger ved DIOGL 

Salgskurtage i % = ((!,!"#$%!!!!,!"%)!")∗!""∗!,!"%
!!!

= 0,2666% 

Samlet set fås dermed følgende gennemsnitlige, årlige procentsats: 

SÅOP  (forening) = 0,36% + !,!"%!!,!"""%
!"

= !,!"#"%  

 

Alternativet fra Danske Bank er dermed billigst, på trods af den højere kurtagesats. Da en 

netbanksaftale i Danske Bank, med mulighed for værdipapirhandel, kun kræver der oprettes et 

depot og en afkastkonto, ses dette kriterium ikke som nogen hindring. Der kræves med andre 

ord, ikke yderlig engagement i banken, eksempelvis i form af flytning af lønkonto mv. DIOGL 

investeringsbeviset repræsenterer derfor det bedste bud på en indeksforening, på det danske 

marked.  

 

5.3 Direkte investering 
Et alternativ til investering igennem fonde og foreninger, er den direkte investering, hvor investor 

selv sammensætter sin portefølje. Udenlandske aktier vil dog  ikke være rentable at handle 

direkte, qua de større kurtageprocenter, ved udenlandsk handel49. I modsætning til de tidligere 

strategier, vil investors direkte kurtageomkostninger nemlig få en større indflydelse, ved denne 

strategi. Årsagen til dette er, at her skal investor selv rebalancere sin portefølje med jævne 

mellemrum, for at styre risikoen i porteføljen, i modsætning til de 2 andre strategier, hvor 

foreningen/fonden selv klarer dette. Dermed er den direkte købskurtage ikke blot en 

engangsomkostning længere, for privat investor ved opstart af investeringen, men derimod en 

løbende omkostning, som man selv påtager sig, i stedet for betale foreningen/fonden for det.  

 

Grundlæggende antages denne strategi for tilnærmelsesvis sammenlignelig, med de 2 andre. 

Qua figur 2.2, er størstedelen af den usystematiske risiko diversificeret væk, ved en portefølje på 
                                                
49 Derudover skal privatinvestor også selv inddrages i overførsel og veksling af udbytte, with-holding-taxes mv. Derfor bør man bør 

som regel ikke selv sammensætte store porteføljer, med mange forskellige, udenlandske aktier. Samtidig er der intet belæg for at 

tro, at udenlandske aktier i fremtiden vil give større afkast, end de danske. 
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15-25 aktier. Samtidig er de større danske aktier i højere grad påvirket af, hvad der sker på 

markederne rundt om i verdenen, end hvad der foregår lokalt, på det danske marked. Dette vil 

kun udvikle sig yderligere, henover tiden. Dog er branchefordelingen i Danmark ikke fuldstændig 

repræsentativ, for den globale. Eksempelvis udgør sundhed en forholdsmæssig større andel i 

Danmark, sammenlignet med brancherne på globalt niveau, hvorimod finanssektoren udgør en 

forholdsmæssig mindre andel, på det danske marked. Her har de 2 andre strategier, derfor en 

diversificeringsmæssig fordel. Et diagram over branchefordelingen, kan findes i bilag 10. 

  

Alle 3 strategier antages dog stadig for at være acceptable mht. risiko, samt attraktive for privat 

investoren 50 . I tilfælde, hvor de samlede årlige omkostninger befinder sig meget tæt på 

hinanden, vil de indirekte strategier derfor muligvis være at foretrække. Samtidig sparer investor 

dermed lidt tid ved rebalancering af sin portefølje. Ved investering i danske aktier, undgår man 

dog den valutarisiko, som man ellers pådrager sig, ved investering i udenlandske aktier, da 

afkastet her vil blive udbetalt i udenlandsk valuta. Ved mere mærkbare forskelle i årlige 

omkostninger, er det derfor vurderingen, at disse årlige omkostninger bør veje tungest, ved valg 

af strategierne. Der opnås nemlig en tilfredsstillende grad af diversificering, igennem alle 3 

strategier, samtidig med de løbende rebalanceringer ikke behøves at være videre tidskrævende, 

alt efter hvor teknisk man udfører dem, og hvor kyndig privat investor er. 

 

5.3.1 Datagrundlag 
Det vil være for tidskrævende, samt kompliceret for de gængse privat investorer, hvis de selv 

skulle sidde og udvælge 15-25 danske aktier, som komplimenterede hinanden nogenlunde 

hensigtsmæssigt. I stedet anbefales det, at man investerer direkte i aktier, fra OMXC20 

indekset. OMXC20 indekset består af de 20 mest omsatte aktier, på ”OMX Den Nordiske Børs 

København” (fremover benævnt ”OMX DNBK”)51, som alle er godt eksponeret imod udlandet. 

Det tilrådes, at der investeres i samtlige 20 aktier, for tilstrækkeligt at mindske den usystematisk 

risiko. Alle de indeholdte aktier er meget likvide, og dermed prissat forholdsvis effektivt. Dog kan 

den megen fokus på aktierne, handle kurserne højere op, hvilket kan mærkes, hvis aktierne igen 

mister pladsen i indekset. De er dog stadig prissat mere stabilt, end mindre, og mere ukendte, 

danske aktier, som dermed er behæftet med en større risiko.  

 

                                                
50 Situationen ville være en anden, for professionelle investorer, der har billigere adgang til udenlandske værdipapirer. 
51 Tidligere kendt som ”Københavns Fondsbørs” 



 

60 

Der er forskellige valgmuligheder, når investor selv skal afgøre, hvorledes investeringsbeløbet 

skal fordeles, på aktierne i porteføljen. I selve indekset, indgår hver aktie med en vægt, der 

svarer til deres markedsværdi (kaldet ”free float”), ift. den samlede markedsværdi, i indekset. 

Dermed indgå de større virksomheder, med en forholdsmæssig større vægt. Denne metode kan 

privat investor evt. selv anvende. For brugervenlighedens skyld, kan man også slå de aktuelle 

vægte op52. Der findes ligeledes en anden metode, der er begyndt at vinde frem, nemlig den 

såkaldte ”fundamental vægtede metode”, som dog ikke vil blive gennemgået yderligere her53.  

 

Generelt set, bør arbejdet med udvælgelse og vægtning, af den gennemsnitlige privat investors 

portefølje, dog gøres så overskueligt og nemt som muligt. En mere simpel strategi, er derfor blot 

at investere i alle 20 OMXC20 aktier, med lige store beløb, hvilket også er, hvad der foreslås i 

”Anbefalinger om aktieinvesteringer” (Engsted, Larsen, & Møller, 2011). Dermed behøves privat 

investor ikke at holde opsyn med ændringer i markedsværdier, men blot hvorledes vægtene 

ændrer sig. Denne kontrol behøves dog kun at blive gennemført, med nogle års mellemrum. 

Hvis det viser sig, at visse aktier er mærkbart over-/undervægtet, kan privat investor derefter 

hhv. sælge/købe disse, således aktierne i porteføljen igen er vægtet nogenlunde ens.  

 
5.3.2 Beregning af samlede, årlige omkostninger for privat investor 
Der vil nu blive gennemført en beregning, af gennemsnitlige årlige omkostninger, ved den 

direkte strategi. Følgende antagelser vil blive benyttet: 

 Omkostningerne til rebalancering, vil blive beregnet ud fra historiske kursudsving, i en 

portefølje bestående af aktierne fra OMXC20 aktier. Dette forudsættes at være det mest 

retvisende data tilgængeligt, til beregning af fremtidig omkostninger, for rebalanceringer. 

 Som tidligere nævnt, beregnes de samlede årlige omkostninger i %, både for en 

investering på 100.000,- DKK, samt 500.000,- DKK. 

  Porteføljen kontrolleres omkring hvert 3. år54, og rebalanceres, hvis dette er nødvendigt. 

Den initiale vægt per aktie er 5 % (100/20), og den fastsatte margin, som aktierne må 

                                                
52 De 10 største virksomheders vægte i OMXC20, kan aflæses på følgende link: 

https://indexes.nasdaqomx.com/pdf/PDFReport.ashx?IndexSymbol=OMXC20 
53 En kort introduktion kan læses på følgende link: http://www.stockblog.dk/?p=115 
54  Helt nøjagtigt rebalanceres der hvert 20/7 = 2,857 år. Dermed rebalanceres der 6 gange (sidste gang efter 17,143 år), hvorefter 

porteføljen realiseres på 20. År, i stedet for en rebalancering. Der vil desuden blive køb/solgt først af de aktier, som længst fra målet 

på de 5%. De præcise beregninger af tidsintervaller mv., kan findes i softcopy bilag 1 ”Beregning af direkte investering”, på den 

vedlagte cd. 
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fluktuere indenfor før en rebalancering er krævet, er +/- 2,5% point. Bevæger de sig uden 

for denne margin, vil de dermed blive justeret til 5% igen, ved den først kommende 

kontrol. 

 Det vurderes, at den kyndige privat investor ikke vil have problemer, ved at foretage de 

omtalte rebalanceringer. En mere ukyndig privat investor, kan evt. blot rebalancere efter 

et hurtigt skøn af porteføljen, med nogle års mellemrum, og ikke specifikke beregninger, 

eller modtage rådgivning. Her vil der dog blive benyttet beregninger. 

 Det anses ikke for hverken nødvendigt eller mere retvisende, at benytte op til 20 års 

historisk kursdata. Ligeledes kan dette give problemer, ved anskaffelsen af data. Derfor 

vil de årlige omkostninger, for den 20 årige investering, bliver beregnet på baggrund, af 

de sidste ca. 6 års kursdata55, og dermed 2 rebalanceringer, som derefter skaleres op til 

den 20-årige periode. 

 Der handles igennem onlinemæglere, til en kurtagesats på 0,10% eller minimum 29,- 

DKK, som er ens ved både køb og salg (både de initale køb/afsluttende salg, samt de 

løbende rebalanceringer). Som tidligere nævnt, er handelsnotaer obligatoriske ved 

værdipapirhandel, men ved onlinemæglere kan disse rekvireres over internettet, uden 

beregning, og der påregnes derfor ingen yderligere omkostninger til depot mv. 

 Det er klart, at der ikke altid kan investeres præcis 5 % i aktierne, ikke mindst i A.P 

Møller Mærsk, grundet aktiens størrelse. Af beregningsmæssige årsager antages det 

derfor, at der til enhver tid kan investeres det præcist ønskede beløb, i alle aktier.  

 Ifm. datamaterialet i OMXC20, vil ”Pandora A/S” og ”Chr. Hansen Holding A/S” ikke blive 

medtaget, da der ikke foreligger tilstrækkelig historisk kursdata. I stedet vil ”Nordea Bank 

AB” og ”Jyske Bank” blive benyttet. Begge har tidligere have været i C20 indekset, og er 

oplagte 2. prioriteter, udelukkende set ud fra markedsværdi og omsættelighed, på OMX 

DNBK, som er de objektive kriterier der bør benyttes, da OMXC20 ikke tager hensyn til 

brancher m.m. 

 Der tages højde for nutidsværdier, af kurtageomkostninger vedrørende salg og 

rebalanceringer. 

 Se desuden bilag 2 (cd), for detaljerede beregninger, og yderlig information. 

 

                                                
55 Med andre ord, 1/3 af den periode, hvor der foretages rebalanceringer (5,714 år). Dog er der en ”rabat” i form af, at der ikke 

rebalanceres sidste periode (7), men sælges i stedet. Denne ”rabat” skal derfor divideres ud på de resterende 6 perioder. Dermed 

skal de fundne omkostninger ikke divideres ud på 5,714 år, men derimod 6,667 år. Se softcopy bilag 1 , for beregningsmæssige 

detaljer. 
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Formlen for beregning af SÅOP er dermed: 

SÅOP direkte

=   

!"#$%&'  !"#. !"#  !"!#!$%#  !ø! + !"(!"#$%&'  !"#  !"#$%$&'"!(&)"!  !"  !"#!$%&'  !"#$)
!"!#!$%#  !"#$%&$'!"(%)$*ø!
!"#$%&$'(")%ℎ!"#$!%&

 

Da der kun benyttes data og beregnes årlige omkostninger i % fra 1/3 af den 20 årige periode, 

skal de absolutte købs- og salgskurtagebeløb naturligvis også kun medregnes for 1/3. Samme 

procentsats fås dog ved i stedet at benytte den 20 årige periode, og multiplicere den 

eksemplificeret periodes omkostninger med 3, hvilket vil gøres i beregningen nedeunder, af 

hensyn til gennemskueligheden:  

 

Beregning af SÅOP – ved investering af 100.000,- DKK 

SÅOP   direkte =   
580 + 455,34 + 218,60

100.000
20

= 0,0627% 

 

Beregning af SÅOP – ved investering af 500.000,- DKK 

SÅOP   direkte =   
580 + 463,64 + 949,84

500.000
20

= 0,0199% 

 

De årlige omkostninger er nu beregnet for den direkte investeringsstrategi. Selv med 

aktiemarkedets store op- og nedture de sidste 6 år in mente, er denne strategi stadig betydeligt 

billigere, selvom der har været et forholdsvis stort behov for rebalancering. Til sammenligning, 

har Sparindex haft en OMXC20 indeksforening56, som opererede med 0,54 % i ÅOP – hertil skal 

så derudover tillægges de konkrete kurtageomkostninger, der er inkluderet i det beregnet 

SÅOP. Ydermere kan det nævnes, at der blot skal investeres direkte i OMXC20 for over 

48,718,- DKK sammenlagt, for at det er mere rentabelt end ETF strategien, og tilsvarende blot 

27.190,- DKK, for at slå indeksforeningerne. 

 

                                                
56 Denne indeksforening har dog for nyligt meldt ud, at den ikke vil være fuldstændig passiv, eller udelukkende baseret på OMXC20 

– omkostningen på 0,54% var dog stadig den procentsats den opererede under, da den var en ren indeksforening. 
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5.4 Sammenfatning 
Alle forudsætninger og antagelser er nu blevet præsenteret, for analyse af de 3 strategier. De 

anses alle for værende rimelige, ud fra de givne rammer og data tilgængeligt. Målet har været , 

at give et sammenligneligt og retvisende billede, i det omfang det er muligt, ved brug af historisk 

data. Som tidligere beskrevet, er der altid ulemper og usikkerhed, ved benyttelse af historisk 

data, men det vurderes dog stadig, at resultaterne her, kan give et brugbart billede af 

omkostningerne, især relativt set, blandt de 3 strategier. 

 

Efter rammerne for de grundlæggende forsætninger var defineret, blev de samlede, årlige 

omkostninger beregnet. Ud fra et før-skat perspektiv, viser det sig, at den direkte investering er 

billigst, efterfulgt af ETF’ere og til sidst danske indeksforeninger. Dermed lader det umiddelbart 

til, at direkte investering stadig kan være et højst attraktivt alternativ for privat investoren, selv i 

disse dage med stigende popularitet hos foreningerne/fondene. Dog skal man udføre løbende 

rebalanceringer, samt ofre en vis marigin af diversifikation, men disse faktorer vurderes hverken 

som særlig tidskrævende, eller kritiske, ift. de alternativer privat investoren har. I kapitel 6 

kommer dog den endelige, skattemæssige behandling, som vil kaste lys over det sidste aspekt 

man skal overveje, ved disse investeringer. 

 

Beregninger og datamængden, ved den direkte investering, er desuden for omfangsrig til at 

beskrive fuldstændigt, eller indsætte i afhandlingen/hardcopy bilag. Der vedlægges derfor en 

CD, bl.a. med det pågældende Excel ark.  
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Kapitel 6: Det skattemæssige aspekt 
En komplet gennemgang og analyse af alle skattemæssige aspekter, kan i sig selv udgøre en 

afhandling. Der vil derfor her fokuseres på de mest væsentlige områder, samt relevante, ifm. de 

udvalgte strategier. Ved for stor fordybning i visse grænseområder, i skattelovgivningen, bliver 

resultaterne ligeledes så specifikke og utallige, at intet tilnærmelsesvis generelt og brugbart, kan 

konkluderes.  

 

Skattereglerne på området, ændres dog med jævne mellemrum, hvilket naturligvis kan påvirke 

konklusionerne. Investor bør derfor forsøge at holde sig ajour, med de aktuelle regler på 

området, selvom de dog kan være ganske omfattende, og mere komplekse, end hvad godt er – 

anses dette som værende for svært, men der søges rådgivning, eller blot benytte de årlige 

omkostninger som styrende faktor for valget af strategi. Beregningerne her, udføres ud fra dags 

dato (august 2011) gældende skatteregler og beløbssatser. 

 

Det kan desuden påvirke beskatningen, hvorvidt aktierne/afdelingerne/fondene er udloddende 

eller ej. Det antages her, at de tidligere fundne omkostningsniveauer er repræsentative, for hvor 

billigt den givne strategi kan/bør kunne udføres, og derfor at det er muligt/snarest muligt, at finde 

både udloddende og akkumulerende alternativer, indenfor hver strategi, der lægger sig tæt på 

de fundne omkostningsniveauer. Samme SÅOP vil derfor antages at kunne bruges, uanset om 

den pågældende strategi er udloddende eller akkumulerende. Den eventuelle udlodning antages 

desuden at forekomme 1 gang årligt. 

 

Overordnet set, kan den finansielle formue deles op i frie midler, og pensionsmidler privat 

investor selv har rådighed over, hvilket især drejer sig om kapital- og ratepensionsmidler. Derfor 

vil kapitlet tage udgangspunkt i disse 2 typer midler. I de benyttede handelskanaler, ved de 

beregnede eksempler på strategierne, er kurtagen ens, uagtet valg af middel, hvorfor disse 

omkostninger ikke vil blive påvirket. Først vil skatteprofilen på privat investor dog blive bestemt.  

 

6.1 Privat investors skattemæssige profil 
Den skattemæssige profil har stor betydning for nettoafkastet efter skat og omkostninger, 

indenfor hver af de 3 strategier. Der er dog mange skattemæssige parametre, og der vil som 
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nævnt blive fokuseret på de væsentligste og mest relevante faktorer. Disse vil blive bestemt, ud 

fra hvad der vurderes som værende mest sandsynligt, for en privat investor, med plads i 

privatøkonomien, til brug ved aktieinvestering57. Målet er derfor at fastlægge en profil, som vil 

være mest retvisende, og dermed sikre størst sandsynlighed, for brugbarhed. 

 

Overordnet antages det derfor, at privat investor: 

 Er fuldt skattepligtig i Danmark. 

 Befinder sig i højeste, skattemæssige indkomstgruppe og derfor betaler topskat. 

 Ikke er gift/ikke har ægtefælles grundbeløb/grundfradrag til rådighed, ved beskatning af 

aktieindkomst og kapitalindkomst. 

 Der ses bort fra kirkeskat, da denne varierer efter bopæl, og desuden kan frameldes. 

 Det antages, at privat investor ikke har andre sideløbende investeringer i værdipapirer, 

ud over den valgte investeringsstrategi. 

 

Derudover kan privat investor både have en negativ og en positiv nettokapitalindkomst, hvilket 

påvirker beskatningen, ved investering for frie midler i investeringsforeninger. Langt de fleste 

boligejere har en negativ nettokapitalindkomst, grundet renteudgifter til realkreditlån og anden 

gæld i boligen. Dog kan der også argumenteres for, at privat investorerne bør tænke grundigt 

over gearing af deres investeringer, og derfor kan afvikling af gælden være fornuftigt, inden 

investeringen foretages. Derfor vil der blive beregnet eksempler ud fra 2 investorgrupper, med 

hhv. negativ- og positiv nettokapitalindkomst, ved behandling af frie midler. Derudover vil der, 

ved både pensionsmidler og frie midler, blive beregnet skat ud fra en initial investering på 

100.000,- DKK, samt 500.000,- DKK. Denne investering, vil vokse med den tidligere anvendte 

vækstrate på 8,4235% årligt, fra MSCI World Index, fratrukket de evt. årlige ÅOP eller TER. 

Denne rate er en gennemsnitlig rate, og der tages derfor ikke højde for, at der kan forekomme 

individuelle år med tab, da disse år alligevel ikke kan fastlægges på forhånd. De nævnte 

antagelser, vil være gældende for alle strategier.  

Under hensyntagen til renters rente, er den generelle formel, for beregning af det samlede 20 

årige afkast, efter skat og omkostninger, dermed: 

                                                
57 Dyre lån mv. bør altid afbetales, før der påbegyndes investering i bl.a. aktier, da modsatte handling ellers svarer til en gearet 

investering. Dette stiller højere krav til afkastet, hvis investeringen skal være rentabel., Hvorvidt de billigere realkreditlån også bør 

nedbringes fuldstændig, inden aktieinvesteringer overvejes, afhænger af hvor risikoavers privat investor er. 
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  Årligt  nettoafkast

=
Initial  inv.∗ ((!æ!"#$%!#&' − !Å!" + 1)!"#.!!"#$!%&) ∗ (1 − !"#$%&  !"#$$%$&æ!)

!"!#!$%  !"#.

  ! !"#.!!"#$!%&
− 1 

 

6.2 Frie midler 
Skattereglerne ved investering for frie midler, vil nu blive gennemgået. Her er skattesatserne for 

kapitalindkomst og aktieindkomst især relevante, hvilke er illustreret i figur 6.1: 

 
Figur 6.1: Skattesatser for aktieindkomst og kapitalindkomst, 2011 satser58 

 
Kilde: (Maj Invest, 2011) 

 

6.2.1 Danske investeringsforeninger 
Overordnet findes der enten akkumulerende eller udloddende aktieafdelinger 59 . De 

akkumulerende afdelinger geninvesterer alle nettoindtægter efter skat, i stedet for at udbetale 

udbytte. De fleste afdelinger udbetaler dog normalt udbytte, hvilket også egner sig bedst, ved 

investering for frie midler. Akkumulerende afdelinger beskattes nemlig efter lagerprincippet, og 

aktieavance eller tab medregnes derfor i opgørelsen af aktieindkomsten hvert år, også selvom 

de ikke er afhændet. Samtidig beskattes disse foreninger udelukkende efter reglerne om 

kapitalindkomst.  

                                                
58 Personskatteloven §8 a stk. 1 og 2 
59 De blandede og obligationsbaserede afdelinger vil ikke blive behandlet, da det er udenfor afhandlings fokus. 
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Man skal derfor i stedet gå efter de udloddende foreninger, når man investerer for frie midler. 

Her påregnes først skat af avance/tab, når man realiserer sine aktier (realisationprincippet). 

Avance fra salg, samt udbytter fra foreningens indtægt af aktieudbytte, i udloddende 

aktieafdelinger, beskattes som aktieindkomst. Tab kan modregnes. Den del af udbyttet, der 

stammer fra kontant indestående, beskattes som kapitalindkomst. Fordelingen af hhv. 

kapitalindkomst og aktieindkomst, vil her blive beregnet ud fra eksemplet med Danske Invest 

Online. Over de sidste 2 år har de gennemsnitligt haft kapitalindkomstmæssig udbytte på 0,07, 

samt aktieindkomst udbytte på 3,18, per andel60. Divideret med dags dato indre værdi på 

119,87, som er retvisende for den sande kurs, giver dette en procentandel på 0,07/1,1987 = 

0,0584% og 3,18/1,1987 = 2,6529% pr. 100 kroners investering, som vil blive benyttet som 

skattegrundlag for den årlige udbetaling af udbytte. Der vil desuden blive fratrukket fradrag for 

salgskurtagen. Endeligt vil den årlige skattebetaling blive tilbagediskonteret.  

 

Den overordnede formel for beregning af det samlede skattetræk, er dermed: 

Skattetrækprocent =
!"(!ø!"#$"  !"#$$%&%$#'()*%+  !"#  !"#$%%& +   !"#$  !"#  !"#$)

!"(!"#$%&$'!"($"%  !"#$%&%  !"#$%"&'æ!"#, å!  20)
 

 

Den detaljerede udregning, af de samlede skatteomkostninger, kan findes i softcopy bilag 2, på 

vedlagte cd. 

 

Ud fra de oplyste forudsætninger, formlen for nettoafkast og skattetræk, samt satserne fra figur 

6.1, kan det samlede, absolutte afkast hermed beregnes, for de forskellige scenarier. 

 

Afkast efter skat og omkostninger, 20 år, investeringsforening: 100.000,- DKK  

Årligt  nettoafkast, negativ  kap. indk

=
100.000 ∗ 8,4235% − 0,3808% + 1 !" ∗ 1 − 43,346%

100.000

!/!"

− 1 = 5,016% 

Årligt  nettoafkast, postiv  kap. indk

=
100.000 ∗ 8,4235% − 0,3808% + 1 !" ∗ 1 − 43,466%

100.000

!/!"

− 1 = 5,005% 

                                                
60 Se ”Afkast & udbytte” under produktinformation af ”Danske Invest Online” 
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Afkast efter skat og omkostninger, 20 år, investeringsforening: 500.000,- DKK 

Årligt  nettoafkast, negativ  kap. indk

=
500.000 ∗ 8,4235% − 0,3808% + 1 !" ∗ 1 − 43,947%

500.000

!/!"

− 1 = 4,960% 

Årligt  nettoafkast, positiv  kap. indk

=
500.000 ∗ 8,4235% − 0,3808% + 1 !" ∗ 1 − 44,067%

500.000

!/!"

− 1 = 4,949% 

 

6.2.2 ETF’ere 
Ved frie midler, er der her for markant forskel, på den skattemæssige behandling, ift. hvorledes 

danske foreninger behandles. Årsagen er, at de udenlandske ETF’ere endnu ikke opfylder de 

danske skatteregler, for udbyttebetalende foreninger. Dermed bliver danske privat investorer 

kapitalbeskattet af alle tab og gevinster, hvilket er en betydelig ulempe. Med de nuværende 

regler, og manglende tilstedeværelse af ETF’ere på det danske marked, bør man derfor 

udelukkende investere i ETF’ere for pensionsmidler, hvor vilkårene er meget lig hinanden. 

Derfor vil fokus ligge her, i stedet for på frie midler. For frie midler vil billige, danske 

indeksforeninger som hovedregel være et bedre alternativ, end ETF’ere. Denne hovedregel bør 

privat investor derfor følge. 

 

6.2.3 Direkte indenlandsk investering 
For at skabe størst mulig forenelighed, antages den samme udbytteprocent, som ved 

investeringsforeningerne. Dette gøres ud fra den forudsætning, at man ved denne strategi selv 

skal sammensætte en portefølje af aktier, og dermed også størrelsen på de samlede 

udbyttebetalinger. Således kan størrelsen på disse variere, ikke mindst når de enkelte selskaber 

ændrer størrelsen på deres respektive udbytter. Derfor vurderes dette mest sammenligneligt, da 

den skiftende mængde af udbytter dermed ikke afgør rentabiliteten på de enkelte strategier, 

med derimod hvordan de behandles skattemæssigt. De vil dog blive beregnet ud fra en 

anskuelse af porteføljen, som én samlet enhed, i stedet for ift. de enkelte aktier, som der jo 

løbende sælges ud og købes ind af. Forskellen her er dog, at udbytte fra noterede aktier 
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udelukkende beskattes som aktieindkomst, og ikke også som kapitalindkomst. Derfor har 

positiv/negativ kapitalindkomst ikke indflydelse her. 

 

Skattetrækprocenten beregnes på samme vis som før, dog med den tilføjelse, at der nu også 

sælges aktier løbende, ved de tidligere beregnet rebalanceringer, og ikke kun ultimo i 

investeringens løbetid. Vækstraten på 8,4235% bliver benyttet, i stedet for en tendens, ud fra 

kursudviklingen i OMXC20 fra 2005-2011, igen af hensyn til sammenlignelighed. De tidligere 

anvendte kursudviklinger i OMXC20 blev udelukkende bruges udelukkende til at eksemplificere 

de årlige omkostninger, herunder også skattemæssige, ved selve rebalanceringerne. 

 

Kursgevinster vil blive beregnet efter gennemsnitsmetoden, da det er denne afregningsmetode, 

der er gældende. Der kunne argumenteres for, at der bør benyttes FIFO princippet, eftersom der 

benyttes aktiekurser fra 2005, og FIFO metoden bliver anvendt ved køb fortaget før 2006. Dog 

repræsenterer kursudviklingen fra 2005 til 2011 blot et eksempel på 

rebalanceringsomkostningerne ved denne strategi, og det vurderes mest retvisende, at benytte 

den metode, der er relevant i dag. Der medregnes fradrag, for kurtage.  

 

Afkast efter skat og omkostninger, 20 år, direkte investering: 100.000,- DKK  

Årligt  nettoafkas,=
100.000 ∗ 8,4235% − 0,0627% + 1 !" ∗ 1 − 35,511%

100.000

!/!"

− 1 = 6,010% 

 

Afkast efter skat og omkostninger, 20 år, direkte investering: 500.000,- DKK 

Årligt  nettoafkast =
500.000 ∗ 8,4235% − 0,0199% + 1 !" ∗ 1 − 30,188%

500.000

!/!"

− 1 = 6,473% 

 

6.3 Pensionsmidler 
Ved investering for pensionsmidler, beskattes såvel realiserede, som urealiserede gevinster 

med 15%. Nettotab kan fremføres til året efter, men indgå som tidligere nævnt ikke, da kursfald 

ikke medregnes, men kun en gennemsnitlig stigning. Skatten bliver hævet hvert år, på 

pensionskontoen. Dette er gældende, for både ratepensioner og kapitalpensioner, som begge 

kan oprettes af investor selv, uden om arbejdsgiveren (privattegnet pension). Der er fradrag for 
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indbetalinger til disse pensioner, som dog er højest ved ratepension, når investor betaler 

topskat. Af hensyn til sammenligneligheden med frie midler, vil kapitalpensionen dog blive 

benyttet, da denne er mere fleksibel mht. Indbetalinger,  og samtidig kan opsparing bliver 

udbetalt på én gang, hvilket ikke er gældende for ratepension. Kapitalpensioner tynges desuden 

som regel mildere end ratepension ved udbetaling (40% afgift af hele pensionsopsparingen) 

hvorimod ratepension beskattes som lønindkomst. Begge pensioner har loft over årlige 

indbetalinger. Af beregningsmæssige årsager, vil der dog kun tages hensyn til dette, ifm. 

fradragene som er 37,5% af op til 46.000,- DKK pr. år61, hvilket er den maksimale indbetaling, 

med fradrag. Dermed antages dette beløb indbetalt hvert år, indtil det initiale investeringsbeløb 

er nået, op til periode 0. Der må højst investeres 20% af formuen i samme værdipapir, men dette 

gælder dog ikke for investeringsforeninger og ETF’ere, og vil desuden ej heller påvirke den 

aktuelle, direkte strategi. 

 

Den endelige beskatning på 40% er dog betinget af, at investor har nået efterlønsalderen, ved 

investeringens ophør. Realiseres investeringen før denne alder nås, skal der i stedet betales 

60%. Derfor vil der beregnes nettoafkast, ud fra begge satser.  

 

6.3.1 Danske investeringsforeninger 
Eftersom der beskattes ensartet, ligegyldig om afdelingen er akkumulerende eller udloddende, 

anbefales det at vælge en akkumulerende, da disse kan geninvestere billigere, end det er muligt 

selv. Mere specifikt, anbefales de såkaldte ”PAL”62 -afdelinger. Fordelen er, at de ikke er 

selvstændigt skattepligtige, og derfor ikke betaler 25% i selskabsskat af geninvesterede udbytter 

mv., som det er tilfældet med de typiske, akkumulerende afdelinger. Som tidligere nævnt, 

beskattes investor efter lagerprincippet, ved investering i alle typer akkumulerende afdelinger, 

hvilket vil sige der skal betales skat hvert år af kursgevinster/afkast, uagtet om aktierne er blevet 

realiseret eller ej. 

 

Afkast efter skat og omkostninger, 20 år, investeringsforening: 100.000,- DKK  

Årligt  nettoafkast, 40%  afgift =
100.000 ∗ 8,4235% − 0,3808% + 1 !" ∗ 1 − 43,036%

100.000

!/!"

− 1 = 4,462% 

                                                
61 Pensionsbeskatningsloven § 18, stk. 5 
62 ”Pensionsafkastloven” 
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Årligt  nettoafkast, 60%  afgift =
100.000 ∗ 8,4235% − 0,3808% + 1 !" ∗ 1 − 65,331%

100.000

!/!"

− 1 = 2,469% 

 

Afkast efter skat og omkostninger, 20 år, investeringsforening: 500.000,- DKK 

Årligt  nettoafkast, 40%  afgift =
500.000 ∗ 8,4235% − 0,3808% + 1 !" ∗ 1 − 50,366%

500.000

!/!"

− 1 = 4,324% 

Årligt  nettoafkast, 60%  afgift =
500.000 ∗ 8,4235% − 0,3808% + 1 !" ∗ 1 − 67,326%

500.000

!/!"

− 1 = 2,166% 

 

6.3.2 ETF’ere 
Ved investering med pensionsmidler, behandles kontantbaserede ETF’ere meget lig, hvad der 

er gældende, for de danske, akkumulerende investeringsforeninger. Dog er der forskel på 

skattereglerne ved negative afkast, hvilket imidlertid ikke vil påvirke beregningerne, under de 

givne forudsætninger. Beregninger er derfor følgende: 

 

Afkast efter skat og omkostninger, 20 år, ETF: 100.000,- DKK  

Årligt  nettoafkast, 40%  afgift =
100.000 ∗ 8,4235% − 0,2072% + 1 !" ∗ 1 − 49,373%

100.000

!/!"

− 1 = 4,595% 

Årligt  nettoafkast, 60%  afgift =
100.000 ∗ 8,4235% − 0,2072% + 1 !" ∗ 1 − 65,787%

100.000

!/!"

− 1 = 2,566% 

 

Afkast efter skat og omkostninger, 20 år, ETF: 500.000,- DKK 

Årligt  nettoafkast, 40%  afgift =
500.000 ∗ 8,4235% − 0,2072% + 1 !" ∗ 1 − 50,662%

500.000

!/!"

− 1 = 4,460% 

Årligt  nettoafkast, 60%  afgift =
500.000 ∗ 8,4235% − 0,2072% + 1 !" ∗ 1 − 67,720%

500.000

!/!"

− 1 = 2,268% 

 

6.3.3 Direkte indenlandsk investering 
For noterede aktier, gælder her de tidligere anvendte regler for foreninger/fonde. Af 

beregningsmæssige årsager, vil udbytter og kursgevinster i selve kalkuleringen ikke blive opgjort 
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særskilt, eftersom alle afkast, urealiserede som realiserede, imidlertid bliver beskattet ens, jf. 

lagerbeskatningsprincippet. 

 

Afkast efter skat og omkostninger, 20 år, direkte investering: 100.000,- DKK  

Årligt  nettoafkast, 40%  afgift =
100.000 ∗ 8,4235% − 0,0627% + 1 !" ∗ 1 − 37,912%

100.000

!/!"

− 1 = 5,809% 

Årligt  nettoafkast, 60%  afgift =
100.000 ∗ 8,4235% − 0,0627% + 1 !" ∗ 1 − 49,507%

100.000

!/!"

− 1 = 4,721% 

 

Afkast efter skat og omkostninger, 20 år, direkte investering: 500.000,- DKK 

Årligt  nettoafkast, 40%  afgift =
500.000 ∗ 8,4235% − 0,0627% + 1 !" ∗ 1 − 38,806%

500.000

!/!"

− 1 = 5,774% 

Årligt  nettoafkast, 60%  afgift =
500.000 ∗ 8,4235% − 0,2072% + 1 !" ∗ 1 − 50,838%

500.000

!/!"

− 1 = 4,623% 

 

6.4 Sammenfatning og sammenligning af de 3 strategier 
Alle strategier er nu blevet analyseret ud fra både omkostnings- og skattemæssige hensyn. Ved 

investering med frie midler kan det først og fremmest observeres, at investors hhv. positive- eller 

negative kapitalindkomst, her har en ganske ubetydelig indflydelse. Dette skyldes, at generelt vil 

kapitalindkomstdelen, af det udloddet udbytte fra foreninger, være forholdsvis lille, da hovedelen 

af indkomsten kommer fra værdipapirer. 

 

Ved frie midler kan det observeres, at det årlige afkast i % er en anelse lavere, ved investering 

for større beløb, ifm. ETF’ere og foreninger. Dette skyldes, at en relativt større andel af afkastet 

ved salg, beskattes hårdere (42%). Samme situation kan observeres, ved investering af 

pensionsmidler, men her skyldes det derimod loftet for fradrag, på de årlige indbetalinger til 

kapitalpensionen, som dermed må foregå over flere år. Med andre ord, skal fradragene 

tilbagediskonteres, og bliver derfor relativt mindre værd ift. skattebetalingen, i modsætning til 

ved mindre investeringer, hvor indbetalingerne kan klares på færre år. 
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Overordnet set, kan det ydermere konkluderes, at investering igennem pensionsmidler, 

eksemplificeret ved kapitalpensionen, her ikke kan svare sig, ud fra de givne forudsætninger.  

Det er dog vigtigt at understrege, at dette er ud fra nogle generelle antagelser, og at der sagtens 

kan opstå specifikke situationer, hvor pensionsmidlerne kan være det bedre alternativ. 

Ratepensionen blev ikke betragtet, da vilkårene her divergerer for meget, ift. vilkårene og 

råderummet, ved frie midler – ikke mindst da den blive udbetalt på min. 10 år, og dermed ikke 

over én omgang. Dog er der bl.a. fradrag for indbetalinger på op til 100.000 om året, efter de 

nuværende regler. Et eksempel på nettoafkastet, ved ratepensionen, ville være følgende, når 

der bliver tager højde for nutidsværdier: 

  

Afkast efter skat og omkostninger, 20 år, ETF: 500.000,- DKK63 

Årligt  nettoafkast, relalisering  efter  investors  efterlønsalder  er  nået

=
500.000 ∗ 8,4235% − 0,2072% + 1 !" ∗ 1 − 29,204%

500.000

!/!"

− 1 = 6,364% 

I dette eksempel, bliver afkastet dermed betydeligt højere, end det er tilfældet ved 

kapitalpensionen. Fokuseres der på selve det beregnet skattetræk, udgør ratepensionen, 

eksemplificeret ved ETF’en, alternativet med den mildeste beskatning (29,204%), selv ift. direkte 

investering, når dette foregår for frie midler (30,188%, ved 500.000). Der er dermed tydelige 

skattemæssige fordele, som også ville kunne gøre den direkte investering yderligere rentabel, 

hvis investor kan acceptere vilkårene. Den gunstige beskatning er dog især betinget af, at 

investor vel og mærke betaler topskat ved indbetaling og har mindre skattetryk ved 

pensionsalderen, og dermed udbetalingen.  

 

Ved investering af 500.000,- DKK udgør ratepensionens samlede værdi i år 20 1.717.235,- DKK. 

Nettoudbetalingen fra de bedste af de beregnede alternativer for frie midler, ved investering af 

500.000,- DKK, udgjorde i år 20: 1.316.672 for indeksforeninger (årligt afkast på 4,970%) og 

1.752.958,- DKK (årligt afkast på 6,473%) ved direkte investering. Til sammenligning, opsparede 

det værste alternativ kun 1.165.890,- DKK (årligt afkast på 4,324%) på 20 år, hvilket var tilfældet 

kapitalpension, og investering igennem indeksforeninger – og her er endda ikke benyttet 

strafafgiften på 60%, men derimod de 40%. Det er dermed en forskel på 587.068,- DKK 

(1.752.958 – 1.165.890), ved at investere for frie midler i indeksforeninger, ift. direkte investering 

                                                
63 Se softcopy bilag 2, for beregninger og forudsætninger 
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for frie midler. Derudover ville direkte investering, igennem en ratepension, kunne øge 

nettoafkastet yderligere, givet investor har nogenlunde samme forudsætninger, som det er 

antaget her. 

 

Det kan begribeligvis være problematisk at udlede nogle specifikke slutninger, grundet antallet 

af forudsætninger og antagelser, som ligger til grund. Dog vurderes det, at konklusioner af mere 

generel karakter godt kan ræsonneres, ud fra talmaterialet. Dermed er det tankevækkende, hvor 

stor positiv difference man opnår i afkastet, ved at vælge den direkte investering. Samtidig skal 

man være varsom med privatoprettet kapitalpensioner, da disse ikke nødvendigvis kan svare 

sig, ikke mindst da fradraget ved indbetalinger kun udgør 37,5%, hvorimod afgiften på 

udbetaling er 40%. Pensionen har dog andre fordele, bl.a. bliver ydelserne ikke modregnet i 

pensionstillægget, ved folkepensionen. Udbetales de dog i utide, dvs. med en afgift på 60%, vil 

de dog umiddelbart sjældent være at foretrække. 
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Kapitel 7: Konklusion og perspektiver for 
fremtiden 

Markedet for indirekte investeringer, har de sidste 10 år oplevet en kraftig vækst, blandt de 

danske privat investorer.  Især de dyre, aktivt forvaltede foreninger, har virket appellerende på 

mange, muligvis pga. mangel på bedre, samt intensiv markedsføring, herunder 

provisionsaflønning. Denne afhandling har undersøgt 3 passive alternativer, til denne tendens: 

danske indeksforeninger, udenlandske ETF’ere, samt direkte investering i danske aktier. Ved 

valg mellem hhv. direkte og indirekte strategier, bør man altid overveje følgende forhold: 

handelsomkostninger, administrationsomkostninger, investors arbejdsbyrde og nødvendig viden, 

og ikke mindst skat. Yderligere bør man, ved valg af indirekte strategier, gøre sig tanker om valg 

af indeks og niveauet af tracking error. En vis grad af likviditet i fonden/foreningen, er ligeledes 

at foretrække. 

 

ETF’erne er desuden især interessante at følge i disse år, da de er et forholdsvis nyt fænomen 

for mange danske privat investorer. Egentlig kendes konceptet allerede i en vis grad fra de 

danske investeringsforeninger, men ETF’erne skiller sig dog ud på visse områder. Vigtigst af alt 

er dog, at udbuddet og mulighederne igennem dem er enorme, kombineret med en effektiv 

struktur og lave omkostninger. Fokuserer privat investor udelukkende på danske 

investeringsforeninger, er udbuddet mere begrænset, og omkostningerne typisk noget højere. 

Dog skal man være opmærksom på de forskellige typer af ETF’ere, da det bl.a. kan have 

indflydelse på risikoen.  

 

Forudsætningerne bag de 3 strategier er dermed blevet beskrevet og undersøgt, igennem 

delproblemstillingerne. Dette blev gjort med henblik på at danne grundlag, for analysen og 

besvarelsen af hovedproblematikken: 

 Hvilken passiv strategi bør den danske privat investor benytte, hvis skat og omkostninger 

inddrages, og for hvilke midler bør der investeres? 

 

Besvarelsen på dette spørgsmål afhænger naturligvis af de anvendte forudsætninger og 

antagelser, bl.a. om privat investorens økonomiske forhold. Konklusionen i denne 

specialafhandling er dog, at generelt set bør den direkte strategi være markant billigere, end de 

indirekte, passive alternativer. Dette blev både anskueliggjort ved lavere årlige omkostninger, 
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samt ved et efterfølgende højere årligt afkast, efter skat.  Dernæst var ETF’erne billigst, og 

dermed var indeksforeningerne det dyreste alternativ, blandt de 3. 

 

I samme ombæring skal det dog nævnes, at den direkte strategi har 2 ulemper, ift. de indirekte: 

Den stiller større krav til investors viden og tidsforbrug, og samtidig er der risiko for, at 

porteføljen vil være mere volatil, grundet den ufuldstændige branchesammensætning i 

OMXC20, og Danmark generelt. Men ved disse markante forskelle i årlige omkostninger og 

nettoafkast, er vurdering dog, at de bør veje tungere for privat investor, end den eventuelle 

større volatilitet. Dette er især gældende, ved investeringer med lange horisonter.  

 

Det skal desuden nævnes, at den indbyrdes rangering af rentabilitet, ikke ændrede sig 

mærkbart, ved inddragelse af skatteaspektet. Den eneste undtagelse er dog ved frie midler, 

hvor det her ikke vil kunne svare sig, at investere i ETF’ere. Dermed er de danske 

indeksforeninger her billigere end ETF’erne, selvom det modsatte billede ellers gør sig 

gældende normalt. Skatteberegninger anskueliggjorde ligeledes, at ratepensionen kan være en 

interessant mulighed, så længe investor kan affinde sig med de begrænsninger, den også 

indebærer. Dog kan den løfte nettoafkastet ganske betydeligt ved alle strategier, især 

sammenlignet med kapitalpensionen, som kræver mere specifikke særtilfælde, for at være 

anbefalelsesværdig.  

 

Derfor anbefales den direkte investering i OMXC20, som det bedste bud på en 

aktieinvesteringsstrategi – enten ved brug af frie midler, som giver mere fleksibilitet, eller ved 

brug af en ratekapitalpensionsopsparing. Det er dog ikke alle investorer, der nødvendigvis ville 

kunne overskue at sætte sig ind i denne strategi. Til disse anbefales, at der gøres brug af en 

rådgiver. Alternativt, må det næst billigste alternativ benyttes, hvilket vil være ETF’er ved 

pensionsmidler, og indeksforeninger ved frie midler. På et mere overordnet plan, anbefales det 

dog heller ikke privat investor, at geare sin investering i for høj grad. Derfor bør privat investor 

som hovedregel afbetale dyre lån, før investering i værdipapirer overvejes. 

 

7.1 Fremtidsudsigter 
Der har været en positiv udvikling i de seneste år, ikke mindst ved den øgede konkurrence, der 

har mindsket kurtagen for privat investoren, som især er en fordel ved den direkte strategi. 

Denne konkurrence har været hjulpet på vej af de nye onlinemæglere, som vil blive interessante 
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at følge fremvover. De årlige omkostninger er ligeledes kommet i fokus, ikke mindst ved 

Finanstilsynet udmelding i april, hvor der blev krævet færre omkostninger i foreningerne, samt 

redegørelse for deres indsats, for at sikre dette – ikke mindst ift. retfærdiggørelsen af de højere 

årlige omkostninger, hos de aktive foreninger (Finanstilsynet, 2011). Samtidig har der været 

indført mere gennemsigtighed for de indirekte alternativer, både nationalt og internationalt. Især 

indførslen af ÅOP har givet de danske privat investorer et veltiltrængt overblik, over 

foreningernes omkostninger. Mere gennemsigtighed vil dog stadig være at foretrække angående 

repo- og provisionsaftaler, især på det danske marked, således kunden kan træffe investerings-

beslutningerne på et mere oplyst grundlag. Derudover bør der arbejdes videre på Finansrådets 

forslag, omhandlende et fælles branchenøgletal for risikomåling.   

 

Yderlig mulighed for transparens og sammenlignelighed, kan komme i form af introduktionen af 

fælles ”varedeklarationer”. I Danmark er der netop blevet indført det såkaldte ”Central 

investorinformation” dokument, som er en ny, fælles to-siders deklaration, der indeholder 

information  om afkast, risiko og omkostninger (InvesteringsForeningsRådet, b, 2011). Dette kan 

dermed erstatte de individuelle prospekter, som kan være sværere at sammenligne på tværs64. 

Samme initiativ er desuden også blevet gennemført generelt i Europa, ved indførslen af det 

såkaldte ”Key Information Document”.  

 

På skatteområdet, har det dog været diskuteret, at genindføre den såkaldte 

”aktieomsætningsafgift”, hvilket muligvis kan blive en realitet, ved et regeringsskifte. Dermed ville 

der blive lagt en beskatning på omsætning af aktier – dette ville naturligvis have potentiale, til at 

få ganske store konsekvenser, for de forskellige strategier, og investor bør derfor holde sig 

underrettet på området. 

 

I den nærmeste fremtid er der dog ligeledes udsigt til muligheden for radikale ændringer, af de 

udenlandske investeringsalternativers tilgængelighed. Årsagen er som tidligere nævnt, at det 

danske marked højst sandsynligt står overfor en snarlig introduktion af ETF’ere. Dermed vil 

ETF’ere også blive relevante, ved investering for frie midler, og vil samtidig blive mere synlige for 

de danske investorer. Sandsynligvis vil de årlige omkostninger for disse fonde også blive 

presset yderligere nedad de kommende år, da konkurrencen i disse tider bliver yderligere 

skærpet (Pressman, 2010). Dette, kombineret med nye regler EU-regler, der trådte i kraft 1. Juli 

                                                
64 Et eksempel på dette, kan ses i bilag 11 
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2011 (InvesteringsForeningsRådet, c, 2011), som søger at øge den europæiske konkurrence for 

indirekte investeringsalternativer, bør derfor sikre, at den danske privat investor går en mere 

interessant fremtid i møde, også ved ønsket om indirekte investering. 
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Bilag 1 - Den generelle eksistensberettigelse for finansielle formidlere 
Hvorfor eksisterer der investeringsforeninger, ETF’ere og finansielle formidlere generelt? Ifølge 

moderne tiders teori om finansiel formidling, er de finansielle formidlere aktive, pga. 

markedsimperfektioner, som forhindrer parterne i at handle optimalt med hinanden. Den største 

imperfektion, mellem udbyderen og efterspørgeren af det finansielle produkt, er den 

asymmetriske information. Denne ubalance kan den finansielle formidler dermed korrigere, 

igennem komparative, informationsmæssige fordele. Det er disse informationsmæssige fordele, 

der teoretisk set retfærdiggør de transaktionsomkostninger, der afholdes af den finansielle 

formidler.  

 

Investeringsforeningernes teoretiske eksistensberettigelse består i muligheden for nemmere at 

opnå en høj grad af diversifikation, samt lavere handelsomkostninger. Med andre ord, skal deres 

stordriftsfordele kunne opveje de gebyrer og salærer (bl.a. til porteføljemanagere) som de 

afholder. Det er dog interessant, at handelsomkostningerne globalt set, for handel med aktier, er 

faldet siden 1980’erne  (Allen & Santomero, 1997). Dette skulle man tro ville resultere i, at 

privatpersoner i mindre grad ville benytte investeringsforeninger (og mutual funds) – det er dog 

lige omvendt; igennem de sidste årtier, har privatpersoner i højere og højere grad benyttet 

investeringsforeninger. Dette skyldes muligvis såkaldte ”participation costs”65, bl.a. den tid, som 

den enkelte person bruger på at sætte sig ind i forskellige forhold, angående investeringen.  

Værdien af privat investorens tid er steget de sidste 25 år, og en investeringsforening har en 

langt lavere marginal participation costs (for at varetage én ekstra investor), end investoren selv 

har, da investeringsforeningen allerede ligger inde med informationen.   

 

Den traditionelle forklaring, på behovet for finansielle formidlere, har dermed ofte været 

transaktionsomkostninger, participation costs og asymmetrisk information. Scholtens og 

Wensveen har dog, over flere omgange, argumenteret for, at disse faktorer, ikke alene kan 

forklare eksistensgrundlaget – ikke mindst da både transaktionsomkostninger og asymmetrisk 

information, er faldet de sidste mange år, i takt med markederne er blevet mere effektive. De 

advokerer for, at teorien har brug for en revidering, og at finansiel formidling især er drevet af 

value creation, igennem ”risk management” og ”risk transformation” (Scholtens & Wensveen, 

2003). Deres konklusioner er opsummeret i nedestående tabel: 

 

                                                
65 Omkostningen ved at lære at bruge markederne effektivt, såvel som at deltage i dem på dagsbasis.  
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Moderne teori (comtemporary) og forslag til ændringer (amended) 

 
Kilde: (Scholtens & Wensveen, 2003, s. 38) 

 

En yderlig, og mere simpel forklaring ifm. investeringsforeninger, ville dog ligeledes være de 

seneste års mere aggressive markedsføring, igennem de tilknyttede banker.  

  

unique, captive information. This process of building up market
imperfections in niche markets goes hand in hand with the leveling off of
market imperfections in the public markets trading. It is the process of
creative destruction, as described by Schumpeter (1912).

Table 4: (Stylized) Contemporary and Amended Theory of Financial Intermediation1

1 This table is – with adaptations – derived from Scholtens and van Wensveen (2000).

The justification for newly created market imperfections lies in the creation
of value for the customer in the new, specific products. Value creation for the
customer is the rationale of intermediary activity. Value creation justifies
transaction costs paid to the intermediary. The value that a financial
intermediary creates results from the qualitative asset transformation it
performs. The core of this qualitative asset transformation is risk
transformation. By transforming risk – either through the balance sheet or off-
balance through derivative obligations – the intermediary transforms assets
offered by savers following their risk preferences into assets usable by
entrepreneurial investors. Intermediary activity comes in where supply and
demand of capital cannot be (fully) met according to the risk preferences of
market parties in the public market. Adverse selection and credit rationing can
disturb the intermediation process when information flows stagnate or
become unreliable (corporate disclosure fraud) or when idiosyncratic shocks
(e.g. affecting sovereign risk) happen. These generally lead to temporary

38 Building Blocks for an Amended Theory

(Stylized) contemporary theory Amended theory

! Static: perfect market ! Dynamic: market development; market
differentiation

! Market imperfections ! Product innovation and market
development

! Financial intermediary is an agent ! Financial intermediary is an 
between savers and investors, monitors entrepreneurial provider of financial 
loans on behalf of depositors services

! Efficient allocation of savings ! Qualitative asset transformation; risk 
transformation

! Transaction costs ! Value creation
! Asymmetric information ! Customer orientation, both to real 

investors and savers
! Adverse selection, moral hazard, ! Risk management; risk/reward 

credit rationing, auditing optimization
! Regulation as market imperfection ! Regulation for institutional and systemic 

risk control
! Disintermediation ! Dynamics of intermediation (new 

markets, new products, new agents)
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Bilag 2 – Udvikling i OMXC20 og verdensindeks 

 
Kilde: Egen tilvirkning, ud fra offentlig kursinformation 
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Bilag 3 – Eksempler på kerne/satellit investeringsstrategier 

 
Kilde: http://dk.ishares.com/da/rc/om/investeringsstrategier  
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Bilag 4 – Primær og sekundærmarkedet for ETF’ere 

 
Kilde: Plesner, S. (2011). ETF’ere - Finansiel innovation eller gammel vin på nye flasker? Finans/Invest 

(3), s. 12. 
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Bilag 5 – Handelsformer 

Der findes grundlæggende 4 metoder, hvormed der kan handles værdipapirer, som alle har hver 

sine anvendelsesområder og fordele/ulemper: 

 Strakshandel 

 Gennemsnitskurshandel 

 Børshandel 

 Limithandel 

 

Strakshandel 

Som bekendt, ændrer kurserne på værdipapirmarkederne sig løbende, hen over dagen. Ved 

strakshandel, får man oplyst afregningskursen, ifm. afgivelse af ordren. Man kender dermed den 

endelige kurs, inden man accepterer transaktionen. Herefter gennemføres den forespurgte 

handel straks, til den oplyste kurs, og det endelige afregningsbeløb kendes dermed omgående. 

Dette er bl.a. en fordel, ved omlægning af sin beholdning. Man har derudover sikkerhed for, at 

handlen gennemføres. Ulempen kan være, at man selv skal tage stilling til kursforskellen mellem 

bud- og udbudsprisen, og dermed ikke nødvendigvis får gennemført handlen til den bedst, 

opnåelige kurs. 

 

Man handler dermed med pengeinstituttet/børsmægleren, men til den gældende kurs på børsen. 

Ved handel med danske værdipapirer på OMX Den Nordiske Børs København (Fremover OMX 

DNBK)66, vil kursen på en strakshandel med andre ord altid være mindst ligeså god, som det 

bedste bud/udbud på børsen, på handelstidspunktet. For værdipapirer, hvor der ikke 

forekommer løbende handel, vil børsmægleren som regel afregne til en fair kurs, efter 

omstændighederne.  

 

I Danmark foregår de mange handler fortsat som strakshandler, selvom former såsom 

”børshandler” er mere fordelagtigt, på aktier med stort kursspænd. Strakshandler tilbydes ofte på 

likvide obligationer, aktier og investeringsbeviser.  

 

 

 

                                                
66 Tidligere ”Københavns Fondsbørs” 
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Gennemsnitskurshandel 

Her foregår afregningen ud fra den volumenvægtede gennemsnitspris på børsen. På OMX 

DNBK, opgøres der dagligt, for hver aktie, en gennemsnitskurs, ud fra de afsluttede handler. Der 

er sædvanligvis kurstillæg (kursfradrag) ved køb (salg), som ydes til banken, hvilket ikke er 

tilfældet med de andre 3 handelsformer. Det ligger typisk på ca. +/- 0,5%. 

 

Ordren afregnes først, når den officielle dagskurs er beregnet, sidst på den dagen, for den 

pågældende børs. I løbet af børsdagen, kan kursen have varieret meget, og denne metode 

lægger sig dermed imellem ydrepunkterne. Dermed kan man både risikere at opnå en billigere 

kurs, end den endelige, men også en dyrere. Fælles er dog, at man ikke kender sin endelige 

kurs, før gennemsnitskursen bliver beregnet. Gennemsnitskurshandler tilbydes ofte på likvide 

obligationer, aktier og investeringsbeviser. 

 

Børshandel 

Med denne metode, handles der direkte på børsen, eksempelvis OMX DNBK. Ved handel på 

OMX DNBK, benyttes det automatiske handelssystem, som matcher købs- og salgsordrer. 

Dermed er du sikker på, at prisen du handler til, er den aktuelt gældende. Grundet dette, kan der 

ikke forekomme kursskæring.  

 

Denne type handel kan være en fordel, hvis der store kursspænd, dvs. typisk de mindre likvide 

værdipapirer, eller hvis der ikke er opgjort nogen købs- og salgskurs. Børshandler skal limiteres, 

dvs. investor skal angive en ønsket afregningskurs, samt hvor længe den gælder. Når/hvis 

modparten accepterer, afregnes hele eller dele af ordren til denne kurs, eller en bedre. Ved at 

handle på OMX DNBK accepterer man, at ordren kan eksekveres både helt eller delvist. Det er 

størrelsen på ordren, den fastsatte afregningskurs og likviditeten på værdipapiret, der afgør, 

hvorvidt hele ordren bliver gennemført på én gang. Ulempen ved denne metode er dermed, at 

man ikke kan være sikker på at få gennemført hele handlen. Samtidig stilles der lidt højere krav 

til bl.a. indtastning, da man her handler direkte med professionelle markedsaktører. Endeligt er 

det klart, at man ikke kan handle unoterede værdipapirer, ved børshandler. 

 

Børshandel er steget i popularitet i de senere år, ikke mindst på det danske marked. Udviklingen 

på det danske marked, kan især henføres til fremgangen hos online børsmæglerne. Denne 

stigning i popularitet, er sket på bekostning af strakshandlerne. 
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Limithandel 

En limithandel minder meget om en børshandel, da der ligeledes her handles direkte på en 

børs, med en fastsat limitkurs, samt en limiteringsdato, som handlen vil forsøges gennemført 

indenfor. Mange af de samme fordele/ulemper er derfor også gældende her. Forskellen er blot, 

at man ved limithandler lader banken udføre ordren manuelt, hvorimod det foregår gennem det 

automatiske handelssystem, ved børshandlen. Man er dog, ved begge metoder, sikret den 

bedste kurs, op til sin fastsætte limit (grænse). 
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Bilag 6 – Eksempel på provisioner på investeringsområdet – Danske 
Bank 

 

Kilde:http://www.danskebank.dk/PDF/Priser-vilkaar-faktaark/Investering/Provisionsoversigt-

investeringsomraadet.pdf 
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Bilag 7 – Undersøgelse: Årets børsmægler 2011 

 
Kilde: http://www.shareholders.dk/art/templates/nyhedsbrev.aspx?articleid=1106&zoneid=1 
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Bilag 8 – Komplet tabel, beregning af depotomkostningen 

t (år) Investeret 
beløb Danske Bank - 

Årlige omk. 
Nordea - 

Årlige omk. 
Jyske Bank - 
Årlige omk. 

Alm. Brand Bank -  
Årlige omk. 

0  250.000     - - - - 
1  271.050     977 521 977 977 
2  293.872     1.059 565 1.059 1.059 
3  318.616     1.148 612 1.148 1.148 
4  345.444     1.245 664 1.245 1.245 
5  374.530     1.350 720 1.350 1.350 
6  406.066     1.464 781 1.464 1.464 
7  440.257     1.587 846 1.587 1.587 
8  477.326     1.720 918 1.720 1.720 
9  517.517     1.870 995 1.869 1.869 

10  561.092     1.949 1.079 1.973 1.973 
11  608.336     2.034 1.169 2.087 2.087 
12  659.558     2.126 1.268 2.210 2.210 
13  715.093     2.226 1.375 2.343 2.343 
14  775.303     2.335 1.490 2.488 2.488 
15  840.584     2.452 1.616 2.645 2.645 

  Sum 25.543 14.619 26.165 26.165 
 

Rater på depotgebyr 
  Danske Bank Nordea Jyske Bank Alm. Brand Bank 
0-500.000 0,375% 0,20% 0,375% 0,375% 
>500.000 0,1875% 0,20% 0,250% 0,250% 

     Afkast efter 15 år 
Online mægler Danske Bank Nordea Jyske Bank Alm. Brand Bank 

590.584 565.041 575.965 564.419 564.419 
Kilde: Egen tilvirkning, ud fra (Jyske Bank, 2011), (Alm. Brand, a; Alm. Brand, 2011), (Nordea, 2011; 

Nordea, 2011; Nordea, 2011), (Danske Bank, 2009).   
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Bilag 9 – Talmateriale til figur 4.1 

Afdeling 
ÅOP  
1 år 

ÅOP  
5 år 

ÅOP 
10 år 

ÅOP 
15 år 

ÅOP 
20 

ÅOP 
25 år 

ÅOP 
30 

ÅOP 
35 år 

Alfred Berg Invest, 
Europæiske Aktier 4,28% 2,88% 2,71% 2,65% 2,62% 2,60% 2,59% 2,58% 
Alm. Brand Invest 3,88% 2,36% 2,17% 2,11% 2,07% 2,05% 2,04% 2,03% 
BankInvest, 
Europæiske Aktier 4,26% 2,35% 2,11% 2,03% 1,99% 1,96% 1,95% 1,94% 
BankInvest 
Pension, 
Europæiske Aktier 4,27% 2,36% 2,12% 2,04% 2,00% 1,97% 1,96% 1,95% 

Carnegie 
WorldWide/Europa 4,72% 2,60% 2,34% 2,25% 2,20% 2,18% 2,16% 2,15% 
Danske Invest 
Europa 3,45% 1,89% 1,70% 1,63% 1,60% 1,58% 1,57% 1,56% 
Danske Invest 
Europa Bæredygtig 
Indeks 3,22% 1,70% 1,51% 1,45% 1,42% 1,40% 1,38% 1,37% 
Danske Invest 
Europa Fokus 3,72% 2,08% 1,87% 1,80% 1,77% 1,75% 1,73% 1,72% 
                  
Gennemsnit 3,98% 2,28% 2,07% 2,00% 1,96% 1,94% 1,92% 1,91% 
Kilde: Egen tilvirkning, ud fra http://www.ifr.dk/omkostningsstatistikaar 
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Bilag 10 – National og global branchefordeling 

 

 

 
Kilde: http://www.morningstar.dk/dk/news/articles/96359/Danske-aktier-i-porteføljen.aspx 
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Bilag 11 - Eksempel på ny, fælles varedeklaration 
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Kilde: http://www.ifr.dk/media(3400,1030)/Prototype.pdf 


