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Abstract 

This paper will observe, what goes into the evaluation of different investment alternatives. 

In this paper we will observe an investment in a property located on Skindergade 20, a 

portfolio of investment properties in the company of Jeudan which is listed as a stock on the 

NASDAQ Copenhagen stock exchange. We will furthermore compare these investment 

opportunities, to the complete Index of the Danish C25.  

 

This paper is divided in to different sections, first of we will make an introduction to the paper. 

After the introduction a section of the method/theory in this paper will be presented. The 

third section will be an analysis of the Danish and especially the Copenhagen housing 

market, with a special focus on the investment part of the market. An analysis of the Danish 

Company Jeudan will also be in this section of the paper, with a focus of which external 

relations could affect them in the short term, but also in the long term. An analysis of their 

finances will also be done here. The last part of the section will be an examination of the 

Danish C25 index. It will have a focus on which companies it is made of and how it has 

performed in the last 20 years.  

 

The third part of the paper will be a discussion of the analysis mentioned above. This will 

discuss pros and cons on the different types of investments.  

 

In the fourth and final part of this paper a conclusion will be made, based on the analysis 

and on the discussion. It will conclude that with a ten-year horizon it will be profitable to 

invest in the property of Skindergade 20. It will also show that it will be profitable to leverage 

the property and the money from the loan will then be used to invest in the C25 index. This 

will be done to spread the risk of the investment. 
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Indledning og Problemformulering 

Indledning 

De seneste par år har der været mere og mere fokus på kapitalfonde, der opkøber 

ejendomme, hovedsageligt i og omkring København. Planen har været at renovere 

ejendommene og derved kunne hæve huslejen og tjene store beløb på at holde dem 

kørende og senere sælge dem videre. Vi har valgt at se på, om investering i en ejendom, 

ejendomsportefølje eller et indeks bedst vil kunne betale sig. Måden vi har valgt at gøre 

dette på, er ved at udvælge en ejendom i det indre København og sammenligne afkastkravet 

i denne med en ejendomsportefølje. Vi har valgt, at den konkrete ejendom skal være 

Skindergade 20 og ejendomsporteføljen skal være Jeudan. Skindergade 20 er beliggende i 

indre København og Jeudan har primært ejendomme i Hovedstaden og Nordsjælland. Det 

giver derfor et godt sammenligningsgrundlag. Vi er opmærksomme på at Skindergade 20 

både har boliglejemål og erhvervslejemål, hvor Jeudan primært har kontorbygninger. 

Jeudan er dog det største og mest relevante børsnoterede selskab til at bruge som 

sammenligning.  

 

Vi har valgt at sammenligne både Jeudan og ejendommen i København, med et aktieindeks 

for at kunne analysere på forskellen mellem at investere i ejendomme, mod investering i 

aktier. Vi vil se på hvilke fordele og ulemper de forskellige investeringer skaber. Vi har valgt 

at fokusere på hvilke afkastkrav, man kunne forvente fra de forskellige typer investeringer 

og hvorfor afkastkravene er således.  

 

Vi har valgt at kigge netop på dette, for at se hvilke overvejelser der er i forbindelse med 

investering i ejendomme i forhold til at investere i aktier og om der er en grund til, at der er 

kommet mere opmærksomhed på netop denne type investering de seneste år. Slutteligt vil 

vi også kigge på om det nuværende marked, som er rekordhøjt, skyldes reelle 

værdistigninger, eller om der er andre årsager til dette. Kan den udvikling der har været,  

fortsætte fremadrettet eller vi vil opleve en nedgang de kommende år? 
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Problemfelt / problem definition 

Ejendomsmarkedet i og omkring København har det seneste år oplevet stor vækst og har 

nået rekordhøje priser. Det samme har aktiemarkedet oplevet. Og i takt med at renterne, i 

forbindelse med at købe ejendomme er faldet, og har gjort det billigt at låne, er det blevet 

mere attraktivt at investere i ejendomme. Der er en tro på, at ejendommene vil stige i pris, 

samt at der ikke er lige så store udgifter, i at eje ejendomme. Opgaven vil derfor undersøge, 

hvordan en portefølje kan sammensættes, ved at investere i ejendomme eller i aktier, eller 

om en blanding er at fortrække. For at sammenligne købet af en enkelt ejendom og de risici 

der er ved dette, har vi også valgt at kigge på hvordan en ejendomsportefølje, via Jeudan 

har udviklet sig over de seneste år. Vi vil se på hvilke fordele og ulemper, der er ved at 

investere i sådan en ejendomsportefølje. 

 

Problemformulering 

En investeringsfonds overvejelser ved investering i en udlejningsejendom, en ejendoms-

portefølje via aktier i Jeudan eller en aktieinvestering via C25 indeks. Hvad er fordele og 

ulemper ved de tre investeringsalternativer, herunder de forventede risici og afkast.  

 

Undersøgelsesemner 

For at besvare vores problemformuleringen vil vi gå i dybden med følgende uddybende 

spørgsmål i opgaven. 

- Hvilken betydning har ændringen af Boligreguleringslovens §5 stk. 2. for udlejnings-

markedet?  

- Kræver investorer en for høj risikopræmie på aktier kontra boliginvestering sat for 

højt og hvilken betydning har det for investor?  

- Vi ser lige nu historisk høje aktiekurser og boligpriser, hvilke overvejelser medfører 

det?  

 

På baggrund af disse underspørgsmål forventer vi at det er muligt at komme frem til en 

konklusion på vores problemformulering, og vil kunne besvare hvad de forskellige fordele 

og ulemper er ved at investere i de tre alternativer. Derudover forventer vi at kunne 

konkludere hvad der evt. vil kunne påvirke værdien af de forskellige investeringsalternativer 

i fremtiden og hvilke risici dette medfører.  
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For at kunne undersøge ovenstående spørgsmål, forventes det at opgave indeholder 

følgende analyser.  

 

Analyse af boligmarkedet i København 

- Hvordan har boligmarkedet udviklet sig gennemårene. 

- Hvad betyder Blackstone indgrebet for det københavnske boligmarked. 

- Udregning af WACC og CAPM ved en bestemt ejendom i denne opgave er der valgt 

at kigge på ejendommen beliggende på Skindergade 20 i 1159 København K 

 

Analyse af ejendomsportefølje via Jeudan 

- Omverdensanalyse af Jeudan 

- Regnskabsanalyse af Jeudan 

- Udregning af beta og afkastkrav for Jeudan aktien 

 

 

Analyse af C25 indekset 

- Hvad har C25 indekset skabt af afkast historisk 

- Hvordan er C25 indekset sammensat og hvilke problemer og fordele giver dette.  

 

 

Metode 

For at kunne svare på vores problemformulering, vil der blive benyttet viden fra fagene på 

HD F. Der er tale om fag som Boligøkonomi, Regnskabsanalyse, Behavioul Finance og 

Porteføljeteori/Corporate Finance. Disse fag er specielt valgt grundet at de kan hjælpe til at 

udarbejde et overblik og en teoretisk forståelse, der vil gøre det muligt at sammenligne 

investeringsalternativerne.  
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Som det her vises af modellen, vil opgaven blive inddelt i forskellige afsnit. Dette er for at 

skabe struktur i opgave.  

 

Opgaven vil blive inddelt i fem forskellige afsnit. Første afsnit vil være indledningen og 

problemformuleringen. Afsnit to vil indeholde metode og teori, dette vil give et indblik i 

hvilken metode og hvilken teori, der er benyttet til at skrive opgaven. Afsnit tre vil indeholde 

analysen af det københavnske ejendomsmarked samt analyse af Jeudan og det danske 

C25 indeks. Afsnit fire vil være en diskussion af analysen. Afsnit fem vil være en konklusion 

på opgaven.   

 

Afgrænsning 

Opgaven afgrænses for at det er muligt, at nå en konkret beskrivelse og analyse af vores 

problemformulering og for at vi kan opnå, at besvare vores undersøgelsesspørgsmål.  

 

Vi har til denne opgave ikke indsamlet data direkte hos hverken Jeudan eller fra EDC, som 

er mægleren på Skindergade 20. Med direkte data fra Jeudan eller EDC, menes der er der 

ikke er indhentet data ved hjælpe af interviews eller spørgeskemaer hos disse 

virksomheder. En stor del af den data som vi har brugt er baseret på det samlede ejendoms-

marked og ikke kun udlejningsejendomme, da data for udlejningsmarkedet ikke er 

tilgængeligt i lige så stor grad.  

 

Den data der er blevet benyttet til denne opgave, er primært data der er tilgængelige for alle, 

derudover er der brugt en smule data og teori som har været tilgængelig via undervisning 

og pensum på HD studiet. Der er derfor brugt hjemmesider, artikler og rapporter som alle 

har adgang til, samt materiale fra undervisningen på studiet.  
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Opgaven afgrænses til at der er anvendt data, som senest har været tilgængeligt ved 

afleveringstidspunktet d. 3. maj 2021. Data der er offentliggjort efter denne dato er ikke 

medtaget i opgaven. Ved Jeudan er der anvendt de seneste fem årsregnskaber og der er 

ikke anvendt kvartalsrapporter. I forbindelse med analysen af det københavnske 

ejendomsmarked, er der også brugt en rapport som udarbejdes på årsbasis og her er også 

kun den seneste anvendt.   

 

I forbindelse med udregning af beta, vil der blive brugt data frem til d. 16. april 2021. Der vil 

blive brugt data fra C25 indekset og Jeudans aktiekurs. I forbindelse med data herfra vil der 

være datoer, der ikke er tilgængelige. Dette skyldes weekender eller danske helligdage. I 

opgaven vil C25 indekset blive sammenlignet med aktiekursen fra Jeudan.  

 

I opgaven vil der ikke blive gennemgået, hvad de fremtidige nye offentlige vurderinger kan 

betyde for evt. investering i ejendomme, grundet at disse ikke er offentliggjort endnu og der 

kan derfor ikke sættes et beløb, på hvor meget det vil koste, ved en investering i ejendomme.  

 

Der vil ikke blive lavet en værdiansættelse, af hverken Jeudan eller af ejendommen på 

Skindergade 20. Dette skyldes opgavens begrænsning og hvis dette skulle laves, vil det 

kræve en større gennemgang af både Jeudan og det marked de opererer på, samt hvordan 

konkurrence situationen er på dette marked. I forbindelse med en værdiansættelse af 

ejendommen, ville det også kræve en større gennemgang af præcis denne ejendom. Dette 

har ikke været pointen med denne opgave, da vi vil belyse forskellen på de enkelte 

investerings-alternativer, og ikke om Jeudan eller ejendommen på Skindergade er vurderet 

korrekt. 

 

Teori 

Dette afsnit vil beskrive fremgangsmetoden, for at indsamle de data og hvilke analyse 

modeller, der vil blive benyttet igennem denne opgave. 

 

Dataindsamling 

For at kunne skrive denne opgave og for at kunne komme med en sammenligning af de tre 

investeringscases, er der blevet indsamlet data fra forskellige kilder. I forbindelse med 

Jeudan er der til at starte med hentet data fra Jeudans egen hjemmeside. Her er det 
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hovedsageligt regnskaber fra de seneste fem år, der vil blive benyttet. Dette vil give et indblik 

i udviklingen af Jeudans evne, til at genere en profitabel forretning. I forbindelse med disse 

data er det nødvendigt, at forholde sig kritisk, da det er data der kommer fra Jeudan selv. 

Derudover er der også hentet data fra andre hjemmesider, til blandt andet af beregne deres 

beta, mod det Danske C25 indeks. 

 

I forbindelse med ejendommen på Skindergade er meget data kommet fra salgsopstillingen 

på ejendommen, her er det også meget nødvendigt, at være kritisk overfor denne. Grunden 

til, at det er nødvendigt at være kritisk er, at det er udarbejdet af en ejendomsmægler, der 

forsøger at sælge denne ejendomme. Derfor vil det være naturligt, at ejendomsmægleren 

selv er positiv overfor netop denne ejendom, i det han forsøger at sælge den.  

 

I forbindelse med C25 indekset er der hentet data fra forskellig internetsider. Her har vi også 

været kritiske. C25 indekset er dog offentligt kendt og ingen har fordel af at overgøre hvor 

meget det har lavet i afkast. Det vurderes derfor at disse kilder er valide.  

 

Modeller til analysen 

I dette afsnit vil de modeller der er benyttet til analysen blive gennemgået. Til Jeudan bruges 

der omverdensanalyse, regnskabsanalyse og CAPM. Til Skindergade 20 bruges CAPM og 

WACC. Til C25 vil der ikke bruges konkrete modeller, men laves en analyse af den historiske 

udvikling samt risikospredning kontra andre indeks.  

 

Målet med netop disse modeller er at kunne give det bedste overblik over både Jeudan, 

ejendommen på Skindergade og C25 indekset. Modellerne kan også give et indblik i hvad 

der kan være afgørende i fremtiden og hvilke elementer der kan påvirke investeringen, i 

fremtiden.  

 

Omverdensanalyse 

Omverdensanalysen vil blive brugt, fordi dette giver et overblik over hvilke forhold, der har 

en indvirkning på Jeudans måde at drive forretning på. Denne model er også valgt, da det 

vil være de samme forhold, der gør sig gældende ved en investering i ejendommen på 

Skindergade 20. Denne analyse giver også et overblik over, hvilke forhold der vil have en 

påvirkning på investeringen i fremtiden. I analysen vil vi komme ind på, hvor stor en ind-
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flydelse de forskellige omverdensforhold har. Noget af det vi vil komme ind på er blandt 

andet hvor afgørende økonomien, kultur og det generelle samfund er. Vi vil også komme 

ind på hvilke forhold, som skal overvejes i forbindelse med en investering i en ejendoms-

portefølje eller en enkelt ejendom. Omverdensanalysen vil blive lavet ud fra Jeudan, men 

på baggrunden af at store dele af den også gør sig gældende for en investering i ejendom-

men på Skindergade.  

 

Regnskabsanalyse 

I forbindelse med en analyse af Jeudan vil der blive lavet en regnskabsanalyse, som vil tage 

udgangspunkt i de seneste fem års regnskaber og vil kigge på udviklingen igennem disse 

regnskaber og hvad årsagen kan være til denne udvikling. Regnskabsanalysen skal give et 

overblik over Jeudans forretning og hvordan de har performet over de seneste fem år. Der 

vil i denne forbindelse også blive lavet en analyse af deres nøgletal. Hvordan har de udviklet 

sig og hvorfor de har udviklet sig som de har gjort? 

 

Afkastkrav 

I forbindelse med udregningen af afkastkrav til de forskellige investeringsscenarier, vil der 

blive regnet afkastkrav ud. Dette gøres på baggrund af en udregnet beta, som vil stamme 

fra en udregning der bliver lavet på data fra de seneste 4 år. Betaen vil blive benyttet til at 

regne afkastkravet ud til egenkapitalen. I forbindelse investeringen i Skindergade vil der 

også blive regnet WACC ud. Dette gøres for at overveje om det vil kunne betale sig, at låne 

op i ejendommen, og bruge denne kapital til at investere yderligere, for evt. at kunne skabe 

en bedre og mere balanceret portefølje.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

12 

 

Investering i udlejningsejendom 

Første investeringsprojekt som vi vil undersøge er investering i en enkelt udlejnings-

ejendom. For at kunne lave en dybdegående analyse af udlejningsejendommen vil der først 

og fremmest laves en redegørelse for den udvalgte ejendom. Herefter undersøges det 

generelle ejendomsmarked med fokus på udlejningsejendomme. Når der er redegjort for 

ejendomsmarkedet og den konkrete ejendom vil der laves en længere analyse at hvilke 

risikofaktorer, man som investor skal være særligt opmærksom på. Der vil også blive lavet 

en analyse af hvilken påvirkning det har for projektet om det finansieres udelukkende med 

egenkapital eller om det giver mening at låne sig til kapitalen.  

Når ovenstående analyse er på plads kan det besluttes hvilket forrentningskrav vi som 

investor vil kræve for at gå ind i dette projekt.  

 

Redegørelse for den udvalgte ejendom.  

I denne opgave vil der være fokus på ejendomsmarkedet i København og det er derfor 

oplagt at der vælges en ejendom med central placering. Der tages derfor udgangspunkt i 

udlejningsejendom beliggende på Skindergade 20, 1159 København K.  

Ejendommen består af 3 erhvervslejemål og 7 boliglejemål. Prisen på ejendommen er 

48.000.000 kr. og den har et samlet etageareal på 1.152 kvadratmeter. Dette giver en pris 

på 41.667 kr. pr. kvadratmeter.  

Ejendommen bruges i dag til restaurant, cafe og værtshus i erhvervslejemålene. Boligleje-

målene har alle en størrelse mellem 91 og 113 kvadratmeter. Erhvervslejemålene ligger i 

underetage, stueetage og dele af 1. sal. Der er derfor nem adgang til disse fra den meget 

befærdede Skindergade og det må anses som meget attraktive erhvervslejemål. 

 

Boliglejemålene optager de resterende etager og for lejere vurderes det også som en meget 

attraktiv lokation. Inden for 500 meter er der nemlig adgang til Kongens Have, metro og 

anden offentlig transport samt dagligvarebutikker og utallige kulturoplevelser.  
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Ejendommens startafkast er beregnet til 3,23% ifølge rentabilitetsopgørelsen som ses i 

salgsprospektet.1 

 

Boligmarkedet og dets udvikling over tid 

For at kunne undersøge om denne ejendom og det generelle boligmarked er interessant at 

investere i, skal vi først og fremmest have afklaret hvordan boligmarkedet ser ud og der vil 

i dette afsnit fokuseres på dets udvikling over de seneste årtier.  

 

I Danmark har vi primært 4 ejendomstyper som vi arbejder med: Ejerboliger, andelsboliger, 

private lejeboliger og almene lejeboliger. Pr. 2016 udgjorde ejerboliger 50% af det danske 

marked, andele udgjorde 7% og private lejeboliger samt almene lejeboliger udgjorde hver 

19%. De resterende 5% udgøres af andre ejendomstyper.  

Der laves her en kort definition af de forskellige boligtyper:  

 

Ejerboliger kendetegnes ved at man eger sit eget hjem og kan både være hus og lejlighed. 

Boligerne kan finansieres via realkreditinstitutter og banker mod sikkerhed i boligen. Man 

kan typisk belåne boligen op til 80% af ejendommens værdi med realkreditlån og resten skal 

lånes i banken til en højere rente, grundet den større risiko. Ved køb af ejerboliger det et 

krav at køber har egenkapital på 5%, da man ifølge lovgivningen kun må lave en 95% 

belåning ved handel.  

 

Andelsboliger er lejlighed eller i få tilfælde et hus, som er en del af en forening, og her ejer 

man ikke sit eget hjem, men ejer retten til at bruge hjemmet. Du hæfter typisk kun med eget 

indskud for den gæld der er i ejendommen. I nybyggede andelsboliger, kan man også i 

nogen tilfælde hæfte for foreningens gæld. Hvis man skal låne penge til køb af andelsbolig, 

kan det kun gøres som banklån.  

 

Almene boliger udgør i dag over 500.000 boliger. Tanken bag de almene boliger er at alle 

skal have mulighed for at have et hjem til en fornuftig pris. Boligformen henvender sig typisk 

til unge eller ældre, samt andre uden store og solide økonomier. Der er ingen der tjener 

 
1 Bilag 1 – salgsprospekt for Skindergade 20.  
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penge på boligen og huslejen kan derfor fastsættes på et fornuftigt niveau, hvor alle kan 

være med.  

 

Den private lejebolig som vil være denne opgaves hovedfokus er boliger, som man lejer 

enten af en privat person eller et selskab. Lejen fastsættes af udlejeren og vil typisk være 

baseret på rent udbud og efterspørgsel, dog med reguleringer via boligloven. Man har dog 

set en stor udnyttelse fra udenlandske investorer det seneste årti og det er derfor lavet nogle 

indgreb/stramninger i lovgivningen som har ændret muligheden for fastsættelsen af 

huslejen. Det mest markante indgreb er ændringen af boligreguleringsloven §5 stk. 2, også 

kendt som Blackstone indgrebet og dette vil vi komme ind på senere i opgaven.  

 

2 

På ovenstående tabel ses den historiske udvikling fra 1960-2004. Denne udvikling viser, at 

der har været en svag stigning af ejerboliger og at andelsboliger først kom til i 1980’erne. 

Der har også i perioden været en pæn stigning i almene boliger, da der i større og større 

grad er opført boliger med henblik på at alle skal have mulighed til at få en bolig til en fornuftig 

pris, uden at man tvinges lang distance væk fra storbyer og jobmuligheder.  

 

Det tal som dog er mest i øjenfaldende er udviklingen af private udlejningsejendomme, som 

jo er denne opgaves hovedfokus. Fra 1960-2004 blev bestanddelen af private udlejnings-

ejendomme mere end halveret. Frem mod finanskrisen så man altså en periode på knap 50 

år, hvor danskernes efterspørgsel på private lejeboliger blev mindre og mindre, fordi man 

 
2 Præsentation fra Boligøkonomi. Valgfag på 3. semester HD 2. del finansiering, lektion 1 slide 3.  
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gerne vil eje egen bolig og fandt det mere fordelagtigt. Der er dog en rigtig god forklaring 

bag den massive udvikling som kom primært til udtryk fra 1960-1980. 

 

I 1960’erne skete der en større en ændring i den danske boligpolitik, som resulterede i de 

tal vi ser i tabellen ovenfor. Lejeboligmarkedet havde længe haft store prisforskelle grundet 

regler om lejeloft. Nogle danskere sad derfor meget billigere end andre, selvom de have 

tilsvarende lejeboliger. Ændringen betød derfor, at de billigste boliger skulle stige i husleje, 

så nogle danskere ikke blev forfordelt.  

En anden vigtig årsag til, at flere danskere begyndte at flytte i ejerboliger skyldtes, at der 

blev oprettet en byggefond som skulle være med til at subsidiere nybyggeri. Den største 

begrænsning havde nemlig længe været det økonomiske perspektiv i at bygge og eje sin 

egen bolig. Renterne var tårnhøje sammenlignet med i dag og finansieringsmuligheder var 

ikke særlig gunstige. Byggefonden var derfor med til at yde tilskud, hvilket betød at flere og 

flere danskere nu havde mulighed for at udleve drømmen om at eje sin egen bolig. Lysten 

og ikke mindst evnen til at blive boligejer blev derfor større og man så et stort byggeboom 

fra 1960-1980. Her blev der samlet opført 800.000 nye boliger.3 Det blev og er fortsat de to 

årtier hvor der blev opført flest boliger i Danmark, som illustreret i grafen nedenfor:  

4 

 

 
3 Byggeboom og sanering, 1967-1973 - Landsbyggefonden (lbf.dk) 

4 Præsentation fra Boligøkonomi. Valgfag på 3. semester HD 2. del finansiering, lektion 1 slide 13 

https://lbf.dk/om-lbf/publikationer/2017-boligomraader-i-bevaegelse/sanering-byggeboom-og-omraadeloeft/byggeboom-og-sanering-1967-1973/#sectionLink1
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Dette er dog ikke ensbetydende med at markedet for privat boligudlejning er ved at uddø. 

Andelen af private udlejningsboliger er således ikke ændret sig det store siden det store 

byggeboom sluttede i 1980’erne. 

Dog har der i perioden 1980-2004 heller ikke været noget der tyder på at markedsandelen 

for denne boligtype skulle stige. Det er der dog sket en ændring i det seneste årti.  

 

Tendensen har ændret sig det seneste årti 

Det danske boligmarked har i mange år vist sig at være en god investering. Tal viser at 

boligprisudviklingen siden 1970 frem til 2020 har haft en stigning på ca. 65% ift. 

forbrugerprisindekset. Boliger stiger altså noget mere i pris end de generelle forbrugspriser. 

Kigger man på den nominelle udvikling har boligpriserne steget ca. 1.300% i ovenstående 

periode og forbrugerprisindekset en smule under 800%.5 Den store forskel i prisudviklingen 

fortæller altså’ at det har været fordelagtigt at være boligejer i Danmark over de seneste 50 

år, på trods af den store finanskrise vi så i 2008. Priserne har ikke blot formået at indhente 

det tabte, men de overstiger nu igen tidligere rekorder.  

 

Denne prisudvikling, sammenholdt med den soliditet som den danske realkreditmodel 

vurderes at have, har selvfølgelig fået udenlandske investorers øjne til at rette sig mod det 

danske boligmarked. Det øgede fokus fra udlandet har i høj grad også været med til at 

påvirke hvilken type boliger der er opført siden slutningen af 00’erne.  

 

Markedet for private udlejningsejendomme er nemlig den boligtype som har set den største 

vækst de seneste 10-12 år og udviklingen har især taget fart de seneste 5 år. Fra 2008 til 

2016 så man de første tendenser til ændringen i den danske boligbestand. I denne periode 

blev der opført 69.510 nye boliger netto, hvilket ikke lyder af det store og kan skyldes den 

økonomiske lavkonjunktur, men det interessante er fordelingen af disse. Der blev nemlig 

nedlagt 37.568 ejerboliger, opført 5.138 andelsboliger, opført 7.778 almene lejeboliger og 

hele 102.484 nye private udlejningsejendomme blev opført. Den sidste difference udgøres 

af offentlig ejet ejendomme, hvor der blev opført 1.127 og uoplyst boligtype, hvor der blev 

nedlagt 10.449.6 

 
5 Præsentation fra Boligøkonomi. Valgfag på 3. semester HD 2. del finansiering, lektion 1 slide 17 og 18 

6 Præsentation fra Boligøkonomi. Valgfag på 3. semester HD 2. del finansiering, lektion 1 slide 4 
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Den private udlejningsejendom var altså på vej retur og den største udvikling er først sket 

efter 2016, som illustreret i grafen nedenfor (det skal noteres at denne graf viser bruttotal, 

hvorfor den differentiere sig en smule fra ovenstående data):  

7 

De seneste 5 år har andelen af nyopførte private udlejningsejendomme udgjort en større 

andel end på noget andet tidspunkt siden 1970. Det er specielt i storbyer hvor der bygges 

mange nye boliger med det formål, at de skal udlejes. Det er både danske og udenlandske 

investorer som har satset stort på udlejningsejendomme de seneste år og det har i høj grad 

betydet, at lejepriserne i storbyerne er steget markant, fordi investorer har udnyttet at 

beboerne ikke har andre alternativer, hvis de vil bo centralt.  

 

En ting er selvfølgelig nyopførelser, men det som der faktisk har været de udenlandske 

hedgefondes største fokus har været muligheden for at opkøbe ældre ejendomme. Det har 

nemlig været muligt, at opkøbe ældre ejendomme og lave en renovering af disse og derefter 

hæve huslejen. Dette har betydet, at der har været en stigning i huslejen i 

Københavnsområdet.  

 
7 Præsentation fra Boligøkonomi. Valgfag på 3. semester HD 2. del finansiering, lektion 1 slide 14 
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Blackstone-indgrebet  

Den mest prominente aktør på dette marked har været det amerikanske investeringshus 

Blackstone. Blackstone har nemlig adskillige gange udnyttet muligheden for at istandsætte 

ældre ejendomme og derefter hævet lejen markant. Dette har medvirket til, at der er færre 

og færre som har mulighed for og råd til at bo i København på samme vilkår som andre.  

 

Dette har man ved et politisk indgreb forsøgt at påvirke. Pr. 1. juli 2020 blev der således 

lavet en ændring af boligreguleringslovens §5 stk. 2. De tre hovedpunkter som blev ændret 

i aftalen omfattede øgede energikrav, krav om huslejenævnets besigtigelse og 

karensperiode.  

 

Det øgede energikrav betød, at det nu kræves at boligerne forbedres til minimum 

energiklasse C i stedet for det tidligere krav om energiklasse D. Ændringen vil ikke have 

nogen betydning for ejendomme som er erhvervet før 1. juli 2020, men alle aftaler indgået 

efter den dato, er omfattet af de nye regler og huslejen må derfor ikke korrigeres det store, 

før det kan bevises.  

 

Kravet om huslejenævnets besigtigelse tilføjes for at sikre, at ejendommen har haft den 

stand som er indgivet inden forbedringer samt, at sikre at der sker tilstrækkelige 

forbedringer. På den måde sikre man, at der ikke sker nogle uberettigede stigninger.  

 

Den måske vigtigste tilføjelse er karensperioden. Denne ændring betyder, at udlejer først 

må udleje boligen efter Boligreguleringslovens §5 stk. 2 efter en karensperiode på 5 år. 

Karensperioden gælder for ejendomme/selskaber, hvor mere end 50% af ejerandelen skifter 

hænder. Denne regel trådte ligeledes i kraft pr. 1. juli 2020, men med tilbagevirkende kraft 

til 22. april 2020. Det er dog muligt at ændre karensperioden til 2 år. I dette tilfælde er udlejer 

dog nødt til at energiforbedre for 3.000 kr. pr. kvadratmeter eller ved at ejendommens 

energimærke forbedres med tre energiklasser.8 

 

 
8 Ændringer til BRL § 5, stk. 2 - EjendomDanmark (ejd.dk) 

https://ejd.dk/nyheder/aendringer-til-boligreguleringslovens-%C2%A7-5-stk-2/
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Lovændringen blev stemt igennem af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, Alternativet 

og Enhedslisten og er det ”første skridt på vejen mod at sikre, at almindelige mennesker kan 

få lov at bo i byen”, siger Kaare Dybvad, Boligminister i Socialdemokratiet.9 

 

Det kan dog diskuteres, hvor meget ”Blackstone-indgrebet” egentlig kommer til at have af 

betydning for Blackstone, da de allerede havde opkøbt mange ejendomme før lovændringen 

og disse ejendomme derfor ikke er omfattet af den. Det vil selvfølgelig være med til at 

bremse fremtidige investorer, der har samme udgangspunkt som Blackstone.  

 

Indgrebet har samtidig haft den konsekvens, at det kan gå udover vurderingerne af 

andelsboligforeninger, da de vurderes på samme måde som lejeboliger. Det frygtes derfor, 

at bankernes værdiansættelser fremtidigt kan blive noget lavere i det foreninger som har en 

høj gældsandel og høj valuarvurdering. Dette emne vil denne opgave dog ikke dykke 

nærmere ned i, selvom det er et meget interessant aspekt ift. indgrebet.  

 

Da Blackstone indgrebet er så nyt er det svært at aflæse hvilke konsekvenser det har haft, 

da det samtidig har været en økonomisk turbulent tid grundet Covid-19. Vi kan dog prøve at 

kigge ned i hvordan ejendomsmarkedet har opført sig det sidste års tid. Her kan vi 

undersøge om det har haft nogle kortsigtede ændringer og analysere lidt på hvad man kan 

forvente fremadrettet.  

 

Analyse af det Københavnske boligmarked med særligt fokus på udlejningsmarkedet 

for både boliglejemål og erhvervslejemål.  

Mange eksperter og økonomer kom med dystre forudsigelser for hvor boligmarkedet skulle 

hen efter Danmark for godt og vel et år siden lukkede landet ned for første gang i frygt for 

Covid-19.  

Her et år senere står vi dog med et boligmarked der fortsat er i bedste velgående og ikke 

tyder på andet en fortsatte prisstigninger til manges overraskelse. Covid-19 har ikke haft 

den forventede negative effekt på danskernes privatøkonomi. Boligefterspørgslen er derfor 

 
9 Blackstone-indgreb vedtaget: Lov træder i kraft 1. juli | TV 2 Lorry 

https://www.tv2lorry.dk/lorryland/blackstone-indgreb-vedtaget-lov-traeder-i-kraft-1-juli
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fortsat på samme høje niveau som foregående år på trods af de økonomiske usikkerheder 

som pandemien og nedlukninger har medført.  

 

Det kan derfor hurtigt konkluderes at ejerboligmarkedet ikke har været negativt ramt af 

pandemien og der er ingen tegn på at dette komme til at blive anderledes lige foreløbigt, da 

danskerne har flere penge end nogensinde før og renterne fortsat er lave.  

 

Historien er dog lidt en anden på udlejningsmarkedet i København og efter mange år med 

høje lejeindtægter til udlejerne og stigende priser for lejerne begynder fortællingen nu at 

ændre sig en smule.  

 

Hvem lejer bolig i København?  

I teorien er der ingen begrænsning for hvem der kan være vores lejere, men hvis vi kigger 

på udviklingen på befolkningssammensætningen og fremtidige forventninger hertil i 

København kan vi måske blive lidt klogere på, hvem der er vores potentielle lejere.  

10 

 
10 2021 Copenhagen Property Market Report, Colliers.  
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Det kan først og fremmest konkluderes, at der fortsat er en stigning i Københavns 

indbyggertal, da alle aldersgrupper er vokset over de seneste 10 år.  

Man kan dog se at den største stigning er i aldersgruppen 18-29 år og den gruppe er særlig 

interessant når vi begynder at kigge på hvilke aldersgrupper der bor til leje.  

11 

Her kan vi nemlig se, at det er den aldersgruppe i Danmark hvor den største andel bor til 

leje, hvis vi udelukkende kigger på privat udlejning. Der er flere årsager til dette, det er dog 

primært det økonomiske perspektiv, der gør at vi ser den fordeling. Det er i denne alder man 

flytter hjemmefra, studerer og typisk har den laveste indtægt i løbet af ens voksne liv.  

Markedet og lejerne er der helt sikkert og så man da forvente at netop denne gruppe har 

medført forøget efterspørgsel og derfor en fortsat stigning i lejepriserne? 

 

Det er så her det store billede ikke længere hænger helt sammen og man har faktisk set det 

modsatte ske med stigninger i huslejen de seneste år. Fra 2013 til 2017 steg huslejen i 

København nemlig med 5% årligt i gennemsnit, hvilket må siges at være meget fordelagtigt 

 
11 Præsentation fra Boligøkonomi. Valgfag på 3. semester HD 2. del finansiering, lektion 1 slide 6 
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for udlejere. Fra 2017 til 2021 har der dog kun været en årlig stigning på 2% og hvad skyldes 

det?12 

 

Københavns Kommune lavede tilbage i 2005 en ændring i deres krav til nybyggede 

boliglejemål, man ønskede nemlig at fremme boliger til familier. Derfor krævede man, at nye 

boliger i gennemsnit skal være 95 kvadratmeter. Det er jo ikke lige den størrelse som 

danskere i 20’erne har råd til og den udfordring har medført at der i løbet af de seneste år 

er lavet modificeringer af dette krav over to omgange. Første gang var i 2015, da man herfra 

tillod at dem som bygger boligerne selv kunne bestemme størrelsen af 25% af ejendommen, 

så længe de resterende 75% fortsat levede op til kravet om 95 kvadratmeter. Dette indgreb 

havde dog ikke umiddelbart den ønskede effekt og i 2019 lavede man så endnu en lempelse, 

så det derfra kun var 50% af ejendommen der skulle leve op til kravet.  

 

Hvis man kigger på tallene, har de to indgreb helt sikkert haft en betydning. Det har nemlig 

været muligt for investorerne at bygge flere lejligheder i deres ejendomme og derved er 

udbuddet steget. Stigningen i udbuddet har umiddelbart haft den ønskede effekt og de 

voldsomme stigninger er for nu sat på pause. Det forventes at der fremadrettet vil blive 

bygget endnu flere ejendomme med mindre lejeboliger, hvilket kan betyde at lejen kan 

holdes på samme niveau som i dag eller endda falde en smule.  

 

Hvad betyder disse ændringer for Skindergade 20?  

Boliglejemålene i Skindergade 20 har alle en størrelse mellem 91 og 113 kvadratmeter og 

har derfor ikke været tiltænkt den målgruppe, da de ikke har råd til dem (medmindre de går 

sammen i grupper af tre til fire). Det kan derfor være en smule bekymrende, at vores 

primære målgruppe som anses at være børnefamilier eller voksne hvor børn er flyttet 

hjemmefra, er den aldersgruppe som har set den mindste vækst i indbyggertallet siden 

2010. De voldsomme prisstigninger, har fået mange til at søge en smule væk fra centrum til 

resten af Storkøbenhavn eller endnu længere væk. Dette skyldes, at man simpelthen får 

meget mere for pengene og det konstant forbedrende transportnetværk giver hurtig og let 

adgang til storbyens glæder, selvom man ikke bor der selv.  

 
12 2021 Copenhagen Property Market Report, Colliers. 
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At den målgruppe, som vi anser som den primære målgruppe for lejlighederne i Skindergade 

ikke er i vækst, kan derfor være en trussel for vores udlejningsmuligheder, når man ser på 

projektet langsigtet. På den anden side må det også siges at være en meget interessant 

mulighed, at komme ind og eje nogle af boliglejemålene på denne størrelse, da man vil se 

flere og flere mindre lejeboliger blive opført og konkurrencen for vores lejeboliger vil derfor 

blive mindre.  

 

En ting er, hvilken betydning privatøkonomien og demografien har for vores boliglejemål, 

men en anden lige så vigtig del af analysen består i at afklare, hvilke udlejningsmuligheder 

der er for vores erhvervslejemål. Her ser det umiddelbart ud til at pandemien og danskernes 

forbrugsvaner kan udgøre en større trussel.  

Der har længe været en trend der viser at forbruget i større og større grad bliver brugt på 

diverse netbutikker hvor der købes tøj, sko og elektronik mm. Dette medfører, at danskerne 

i mindre grad foretager indkøb fysisk og dette betyder, at det er mindre trafik på strøget og 

de centrale gågader - herunder Skindergade. Erhvervslejemålene i Skindergade 20 er som 

nævnt indrettet til restaurant og værtshus, så der burde fortsat være folk med interesse for 

dette (da det alt andet end lige ikke kan opleves på samme måde online), men færre 

besøgende på Strøget vil også medføre færre, som skal forbi en af ejendommens 

beværtninger.  

 

Pandemien har været en stor trussel for mange mindre erhverv og her er bar- og 

restaurationsbranchen ikke en undtagelse. Siden den første nedlukning i marts 2020 har 

der været lange perioder hvor restauranter og barer ikke har haft mulighed for at holde 

åbent. Dette går selvsagt ud over indtjeningen og mange har haft svært ved at holde 

forretningerne kørende på trods af diverse hjælpepakker med lønkompensation, udskudt 

moms mm.  

 

Samtidig har der været stigende lejeniveauer de seneste år og en kombination af dette og 

den manglende indtjening vil betyde, at flere konkursbegæringer er uundgåeligt. Der er 

derfor færre potentielle kunder til erhvervslejemålene i Skindergade 20.  
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Lejen kan derfor kommer under pres og det vil betyde lavere afkast for investeringen i 

Skindergade 20. Allerede i slutningen af 2020 så man de første tendenser til faldende 

husleje. Faldet i husleje er netop et resultat af konkursbegæringer og derved en generel 

stigning i antallet af tomme erhvervslejemål på de store gågader centralt i København. 

Pandemien er derfor en situation, der i den grad skal tages højde for ved indgåelse af denne 

investering.  

 

Delkonklusion 

Over flere årtier var der dyk i antallet af lejeboliger. Denne trend er dog vendt på hovedet og 

det seneste godt og vel årti har lejemarkedet været glohedt. Politiske indgreb har haft 

indflydelse på hvilke lejeboliger der er opført og det har ikke altid haft den ønskede effekt. 

Man har indset at kravet om store lejeboliger havde den effekt, at de mange potentielle lejere 

ikke havde råd til lejeboliger i København. Kravet til lejlighedens størrelse er nedsat, så der 

kan opføres mindre lejeboliger og der er derudover lavet en ændring i boligreguleringslovens 

§5 stk. 2, for at sætte en stopper for prisstigningerne. Lejeniveauet har sat sig lidt de seneste 

år og man har endnu ikke set hvor stor betydning ændringen af boligloven har endnu. Vi kan 

derfor godt forvente et mere stabilt marked fremadrettet.  

 

Afkastkrav til ejendommen 

Det oplyses i salgsprospektet at der forventes et afkast på 3,23%. Dette afkast er udregnet 

på baggrund af handelspris på 48.000.000 kr. og forventet lejeindtægter på 1.934.725 kr. 

samlet for boliglejemålene og erhvervslejemålene. Der er anslået 397.406 kr. i 

driftsomkostninger. Ved en handelspris på 48.000.000 kr. giver det en værdi på 41.667 kr. 

pr. kvadratmeter.13 

 

Når afkastet regnes efter giver det 3,2% ud fra denne beregning:  

(1.934.725-397.406)/48.000.000 = 3,203%  

 

 
13 Bilag 1 – salgsprospekt for Skindergade 20. 
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Flere af de løbende omkostninger er dog anslået, så denne er ikke 100% præcis. Det 

vurderes dog at de er på et fornuftigt niveau. Nu kunne det derfor være interessant, at 

undersøge om forventet lejeindtægter og kvadratmeterpris ligger på et passende niveau.  

 

Hvordan har indtjeningen været historisk 

Hvis man dykker lidt ned i årsopgørelserne for det selskab, som i dag ejer ejendommen, får 

man hurtigt indsigt i bruttofortjenesten (husleje minus ejendommens driftsomkostninger) der 

har været de seneste år. Der tages udgangspunkt i årsrapporter fra 2017-2019, da regn-

skabet for 2020 ikke er på plads endnu.  

Det første regnskab løber over 18 måneder fra medio 2016 til ultimo 2017. Tallene fra dette 

regnskab er fundet i årsrapporten fra 2018. Her kan man se at der har været en brutto-

fortjeneste på 1.922.000 kr., hvilket giver en årlig bruttofortjeneste på ca. 1.281.000 kr.  

I 2018 lå bruttofortjenesten på 1.271.000 kr. og altså nogenlunde på samme niveau. I 2019  

var den årlige bruttofortjeneste 1.380.000 kr. og her ser vi altså en pæn stigning ift. de 

foregående år.14 

 

Det kunne være meget interessant at se hvordan tallene for 2020 ser ud og hvilken 

indflydelse pandemien har haft, men det må vi lige vente lidt med endnu. Tallene fra de 

seneste år, viser altså at lejeindtægten fratrukket omkostninger har ligget på et noget lavere 

niveau end de 1.537.319, som forventes jf. rentabilitetsopgørelsen i salgsprospektet. Det 

forventes altså at indtægterne vil være på et noget højere niveau fremadrettet eller at 

omkostningerne vil blive lavere. Der er ikke oplyst nettoomsætning eller omkostninger i 

årsrapporterne.  

 

Den store forventede stigning i lejeindtægt sammenholdt med de seneste års udvikling - 

eller mangel herpå - i generelle lejepriser hænger ikke helt sammen og er noget man klart 

skal være opmærksom på. Ved en bruttofortjeneste på 1.380.000 kr. og en handelspris på 

48.000.000 kr. giver afkastet kun 2,875%, hvilket er noget lavere end det estimerede i 

salgsprospektet på 3,23%.  

 

 
14 BS Skindergade 20 ApS, årsrapport 2018 og 2019.  
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Er handelsprisen på Skindergade 20 passende?  

København har historisk høje boligpriser og har over en lang årrække oplevet større 

prisstigninger end resten af landet. Nedenfor ses udviklingen i boligpriserne siden 1992: 

15 

På grafen ses det tydeligt at boligpriserne er steget meget i København de seneste knap 30 

år og i 2020 var der en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 45.653 kr. i Københavns By. 

Dette svarer til en stigning på 659% ift. de 6.015 kr. man betalte tilbage i 1992. Skindergade 

20 er placeret i den bydel der betegnes som København K og her er den gennemsnitlige 

kvadratmeter opgjort til knap 55.000 kr. pr. 2020.16  

 

Det er dog også et andet og meget relevant aspekt i grafen. Den kan nemlig bruges til at 

undersøge hvordan det Københavnske boligmarked blev påvirket af den seneste 

finanskrise. I andet kvartal 2006 toppede priser på 32.410 kr. pr. kvadratmeter og det ses 

tydeligt at det gik en længere årrække før priserne var stabiliseret igen. Det var således først 

i tredje kvartal 2015 priserne var tilbage på samme niveau som tidligere. Det tog altså knap 

10 år før priserne igen slog nye rekorder. Når man investerer i fast ejendom er det altså 

meget vigtigt at have stor fokus på tidshorisonten.   

 

Det konkluderes at en kvadratmeterpris på 41.667 kr. virker til at være på et fornuftigt niveau 

når man opvejer lokationen for bygningen og den generelle prisudvikling i markedet. Det 

 
15 Udviklingen i pris pr. m2 for ejerlejligheder i København by (boliga.dk) 

16 M2-priser eksploderer i København: ”Sælg lejligheden med stor fortjeneste nu” | RealMæglerne (ritzau.dk) 

https://www.boliga.dk/boligpriser/resultater?area=80001&type=1&data=0
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/m2-priser-eksploderer-i-kobenhavn-saelg-lejligheden-med-stor-fortjeneste-nu?publisherId=13559959&releaseId=13610975
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skal dog noteres at kvadratmeterpriserne for udlejningsejendomme generelt er på et lidt 

lavere niveau. Hvis man kigger på ejendomstorvet.dk, ses det dog at kvadratmeterpriserne 

i indre København generelt følger niveauet for ejerlejligheder, når ejendommens primære 

formål er boliglejemål.17 

 

Udregning af afkastkravet 

Til at udregne afkastkravet vil vi bruge CAPM-modellen. CAPM udregnes og defineres 

således: 

 

 

Først skal vi have defineret den risikofrie rente. Det er svært at definere en 100% risikofri 

rente, så der tages i dette tilfælde udgangspunkt i en 10-årig dansk statsobligation. Denne 

obligation har en effektiv rente på -0,01%.18 

 

Beta fortæller noget om aktivets systematiske risiko og dets relation til markedsporteføljen. 

Hvis et aktiv har samme volatilitet og følger udviklingen på markedsporteføljen, så har dit 

aktiv en beta på 1. Hvis aktivet er mere ustabilt vil beta være over 1 og hvis beta er under 

1, har du et mere stabilt aktiv. For at fastsætte beta for denne ejendom, har vi valgt at tage 

udgangspunkt i beta for Jeudan, da denne giver et godt indblik i risikoen ved en 

ejendomsinvestering. Beta for Jeudan er udregnet til 0,33, når man holder den op mod C25 

over de seneste 4 år.19 Jeudan ejer primært ejendomme i hovedstadsområdet, så for at 

 
17 Ejendomstorvet.dk Erhvervsejendomme og lokaler til salg og leje 

18 Danske Stat 2031, Danske Stat 2031, (DK0009924102) - Nasdaq (nasdaqomxnordic.com) 

19 Bilag 2 – beregninger i excel 

https://www.ejendomstorvet.dk/
http://www.nasdaqomxnordic.com/bonds/denmark/microsite?Instrument=XCSEDANSKE_STAT_2031
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finde en mere specifik beta for Skindergade 20 er der udregnet beta ud fra udviklingen på 

kvadratmeterpriser i Region Hovedstaden ift. København By. Når man bruger Region 

hovedstaden som markedsportefølje og København By som sammenligning, giver det en 

beta på 1,10. København by er derfor mere volatilt end hele Hovedstaden, hvilket var 

forventeligt. Vi sætter derfor beta for Skindergade 10% højere end de 0,33, hvilket giver 

0,363.20  

 

Den sidste del af CAPM ligningen består af det forventede afkast på markedsporteføljen. 

Da både Skindergade 20 og Jeudan er på det danske marked har vi valgt at bruge C25 

indekset som markedsportefølje.  

Over de seneste 50 år har C25 indekset givet et årligt afkast på 7,35%. Vi sætter derfor det 

forventede afkast for markedsporteføljen til 7,35%.21 

 

Med de forudsætninger får vi et afkastkrav til vores ejendom som hedder 2,66%. 

Afkastkravet er godt og vel 0,5% lavere end det forventede afkast, som er angivet på 

salgsprospektet. Umiddelbart ligner det derfor en god investeringscase.  

 

Som nævnt tidligere er det forventede afkast dog baseret på nogle lejeindtægter der ligger 

væsentligt højere end hvad ejendommen har præsteret tidligere. Men selv hvis man tager 

udgangspunkt i samme indtægter, som der var i 2019 er det forventede afkast fortsat højere 

end 2,66%, nemlig 2,875%.  

 

Med dette afkastkrav kunne det være interessant at lave en simpel værdiansættelse. Hvis 

vi kun kræver et afkast på 2,66%, giver det nemlig en værdiansættelse af ejendommen på 

knap 52 mio. kr. ved en indtægt på 1.380.000 kr. årligt.  

 
20 Bilag 2 – udregning af beta 

21 Afkast på aktier: Se det historiske gennemsnitlige afkast | Dinfo.dk 

Rf -0,01%

Beta 0,3630

Forventet afkast M 7,35%

Afkastkrav 2,662%

https://dinfo.dk/afkast-paa-aktier-se-det-historiske-gennemsnitlige-afkast/
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Hvilken betydning har finansiering for investeringen i Skindergade 20?  

Da der nu er udregnet et afkastkrav til ejendommen, samt lavet en analyse af boligmarkedet 

og dets muligheder samt trusler, er det interessant at undersøge, hvilken betydning for 

projektet det vil have om det udelukkende finansieres via egenkapital, eller om det giver 

mening at gældsfinansiere.  

 

Skindergade 20 har klart bedre vilkår for finansiering end de to andre projekter, da långiver 

kan få sikkerhed i ejendommen. Der kan ikke på samme måde tages sikkerhed i Jeudan 

investering eller C25 indekset. Fremmedkapitalen vil derfor være dyrere ved de to andre 

projekter. Det generelle renteniveau lige nu er meget lavt. Dette giver endnu større 

incitament til at bruge fremmedkapital til dette investeringsprojekt.  

 

Vi vil tage udgangspunkt i fastforrentet finansiering, da vi så kender renten i hele lånets 

løbetid. Finansieringen ville foretages via et realkreditinstitut og der tages derfor 

udgangspunkt i de danske realkreditrenter. Den faste rente varierer alt efter hvor lang løbetid 

der skal være på lånet. Tager man et lån over 10 er renten ca. 0%, ved 20 år er renten ca. 

1.% og over 30 år ligger renten på 1,5%. Tidshorisonten for investeringsprojektet er derfor 

afgørende for hvilken rente man kan forvente.  

Renten som betales på et realkreditlån går direkte til investoren som har købt obligationer 

via realkreditinstituttet. Realkreditinstituttet tager også en betaling for at være formidler. 

Dette kaldes en bidragssats. Bidragssatsen man betaler afhænger typisk af to ting; 

belåningsgrad og låntype. Jo lavere belåning desto lavere bidragssats, fordi realkredit-

instituttets lån – og derved sikkerhed – fortsat vil ligge indenfor ejendommens værdi selv 

ved prisfald. Bidragssatsen vil også være lavere jo mere sikker låntypen er og den faste 

rente er mere sikker end den variable. Låntager risikerer nemlig ikke at renten stiger og 

risikoen for at gælden misligholdes er derved lavere.  

Bidragssatsen vil selvfølgelig også afhænge af realkreditinstituttets økonomiske vurdering 

af selskabet de låner pengene til.  

 

Det kan nu være sjovt at eksperimentere lidt med forskellige løbetider og belåningsgrader 

for vores projekt for at se, hvilken betydning det har for vores samlede kapitalomkostninger 

for denne investering.  
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Til at udregne de samlede kapitalomkostninger tager vi udgangspunkt i modellen WACC. 

WACC betyder de gennemsnitligt vægtede kapitalomkostninger. Jo lavere kapital-

omkostninger desto bedre, da dette vil betyde at investeringens værdi er højere.  

De forskellige led i modellen ses nedenfor:  

22 

For at kunne udregne WACC skal vi altså bruge viden om afkastkravet på egen- og 

fremmedkapitalen, vægten for egen- og fremmedkapital samt selskabsskatten. Selskabs-

skatten skal bruges til at udregne skatteskjoldet, da der er fradrag for renteudgifterne.  

Vi kender allerede afkastkravet på egenkapitalen som er udregnet via CAPM. Nu skal vi så 

derfor have afklaret, hvad afkastkravet til fremmedkapital er og hvordan egen- og fremmed-

kapitalen skal vægte. Selskabsskatten sættes til 22%, da det er den aktuelle selskabsskat i 

Danmark.  

 

Som nævnt tidligere er forrentningen af fremmedkapitalen afhængig af, hvilken gæld det er 

og hvor lang løbetiden er på gælden. Vi vil derfor regne på fire forskellige scenarier. I 

finansieringer som denne vil realkreditinstituttet typisk højest lave en 60% belåning, så der 

tages udgangspunkt i en belåning på 25% og en belåning på 50%. Tidshorisonten for denne 

investering vil være 10-20 år og der tages derfor udgangspunkt i den 10-årige og 20-årige 

rente. Renten er som nævnt 0% over 10 år og 1% over 20 år. Bidragssatsen antages at 

være 0,5% ved 25% belåning og 0,75% ved 50% belåning. Lånene antages at være 

stående.  

 

 
22 Formelsamling fra Corporate Finance, HD F. 2. semester 2020.  
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WACC ved 25% belåning og 10 årig-rente:  

23 

 

WACC ved 25% belåning og 20-årig rente: 

24 

WACC ved 50% belåning og 10 årig-rente:  

25 

 

 
23 Bilag 2, beregninger i excel 

24 Bilag 2, beregninger i excel 

25 Bilag 2, beregninger i excel 

WACC: Wek 75%

Wfk 25%

Rek 2,662%

Rfk 0,50%

skat 22%

WACC 2,094%

WACC: Wek 75%

Wfk 25%

Rek 2,662%

Rfk 1,50%

skat 22%

WACC 2,289%

WACC: Wek 50%

Wfk 50%

Rek 2,662%

Rfk 0,75%

skat 22%

WACC 1,623%
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WACC ved 50% belåning og 20 årig-rente:  

26 

 

Da gæld for tiden er så billig at fremskaffe grundet det lave renteniveau er det ikke 

overraskende at den laveste WACC findes ved den højeste belåning kombineret med den 

korteste løbetid.  

 

Delkonklusion 

Ud fra analysen af afkastkravet til ejendommen ligner investeringen i Skindergade 20 en 

god forretning. Vi kræver et lavere afkast end det forventede afkast og vi kan finansiere en 

stor del af ejendommen med fremmedkapital til en fordelagtig lav rente. Ved en finansiering 

på 50% som netop ser mest interessant ud, vil det frigive en stor mængde kapital, mere 

præcist 24.000.000 kr. disse penge kan bruges til at investere i andre projekter og give en 

god risikospredning, så hele vores finansiering ikke er ophængt på en enkelt ejendom.  

 

Investering i en ejendomsportefølje via Jeudan 

Redegørelse for valg af ejendomsportefølje 

Vi har valgt, at fokusere på Jeudans ejendomsportefølje, da de hovedsageligt har 

ejendomme i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Derfor synes vi, at det giver god mening, at 

sammenligne en virksomhed der fokusere på udlejningsejendomme og deres ejendoms-

portefølje, med ejendommen på Skindergade 20 i København. De to investeringsforslag vil 

nemlig ligge tæt op af hinanden i risiko og derfor vil de være gode at måle op mod hinanden.  

 
26 Bilag 2, beregninger i excel 

WACC: Wek 50%

Wfk 50%

Rek 2,662%

Rfk 1,75%

skat 22%

WACC 2,013%
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Introduktion til Jeudan og deres ejendomsportefølje 

Jeudan er et udlejningsselskab, som har eksisteret i mere end 120 år. De er i dag Danmarks 

største børsnoteret ejendomsselskab. Jeudan råder over mere end 200 ejendomme27. 

Jeudan står i forbindelse med udlejningen af boligerne for service og vedligeholdelse af 

ejendommene, da de har håndværkere og teknikere ansat til dette, skal man som lejer ikke 

selv stå for det.  

 

Jeudan har som nævnt over 200 ejendomme i København og Nordsjælland og de oplyser 

selv på deres hjemmeside at deres ejendomme har en værdi på over 28 milliarder kroner. 

Jeudan har på det seneste haft fokus på at opkøbe aktier i andre ejendomsselskaber, for 

derved at udvide deres egen ejendomsportefølje. Jeudan målsætning er at skabe langsigtet 

værdi for aktionærerne ved at skabe et resultat før kurs og værdireguleringer på 8% af den 

gennemsnitlige egenkapital. De har et mål om at årsresultat før skat skal udgøre 16% af 

egenkapitalen28. Jeudans ejendomsportefølje består af forskellige typer ejendomme i 

København og Nordsjælland, de lejer ud til virksomheder og private personer. Til 

virksomheder lejer de butikslokaler i indre København, pladser på et kontorlandskab og hele 

kontorlandskaber ud. Til private lejer de boliger ud, hvor de har hele ejendommen og lejere 

de enkelte boliger ud til private personer.  

 

Analyse af Jeudan og deres ejendomsportefølje 

Vi har valgt at lave en strategisk analyse af Jeudan, da det spiller op mod de samme 

tendenser der er ved købet af Skindergade 20. Der vil være de samme udfordringer som 

man som køber vil stå overfor ved købet af Skindergade 20, dog med modifikation da 

Jeudan er meget mere rutineret i at købe ejendomme og leje disse ud, end man vil være 

hvis man som mindre investor, hvis man vælger at købe en ejendom. Dette er også for at 

vise hvad man som investor ville købe sig ind i, hvis man valgte at købe aktier i Jeudan i 

stedet for at købe ejendommen på Skindergade.  

 

 
27 https://www.jeudan.dk/om-jeudan/ 

 

28 https://www.jeudan.dk/om-jeudan/jeudan-koncernen/m%C3%A5ls%C3%A6tning/ 

 

https://www.jeudan.dk/om-jeudan/
https://www.jeudan.dk/om-jeudan/jeudan-koncernen/m%C3%A5ls%C3%A6tning/
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Omverdensanalyse af Jeudan  

Vi vil benytte en omverdens analyse for at give overblik og en analyse af de forhold der 

påvirker Jeudan og deres drift. Dette vil også vise hvor stor betydning de forskellige faktorer 

har både for Jeudan og for resten af ejendomsmarkedet.  

 

Politiske forhold 

Politiske faktorer har en stor indvirkning på Jeudans drift og hvis man skal købe ejendom, 

som investering. Grunden til dette er at politikere og folketinget har stor indvirkning på 

hvordan ejendomsmarkedet i København og omegn udvikler sig. Dette kan blandt andet ses 

da vækstvejledning blev lavet, hvor man lavede specifikke regler ind for, hvor meget private 

personer måtte låne, eller i hvilke låntyper de måtte låne. Dette var en regel der blev lavet, 

så det kun påvirkede Storkøbenhavn og Århus. Dette blev gjort for at stoppe den store 

prisudvikling, der var i København og Århus. Dette har dog vist sig ikke at stoppe pris-

udviklingen, der specielt har været stor i København i de seneste år.  

 

Der har også været et større snak i medierne om at København og Århus, ikke kun skal 

være for dem der tjene mest, men at det skal være byer for alle og at politikerne bør sætte 

en stopper for denne prisudvikling, der i øjeblikket er i gang i f.eks. København, hvor priserne 

stiger voldsomt, og at dette kan gøre det svært for nye på boligmarkedet at komme indtil 

København29.  Mange mener, at der bør gøres noget ved dette, så København er en by for 

alle og ikke kun for de rige. Det kan gøre, at politikerne ser sig tvunget til i større grad at 

prøve og forhindre den prisstigning der er i København lige i øjeblikket. Dette skyldes at 

mange af deres vælgere vil se positivt på dette, hvis de netop ikke er dem der tjener mest, 

men stadig gerne vil bo i København. Dette kan påvirke Jeudan, da boligpriserne formentlig 

vil falde og det vil deres aktiver dermed også. Historisk har man nemlig set at priserne på 

udlejningsejendomme det private marked i grove træk. Det vil gøre, at Jeudan formentlig vil 

være tvunget til, at tage en lavere husleje, fordi dem der skal leje kontorer og lignende, vil 

kunne købe lignende ejendomme til lavere priser. De vil derved kræve, at Jeudan sænker 

deres pris, for at gøre det mere attraktivt at leje end selv at købe en ejendom som 

virksomhederne kunne have kontor i.  

 
29 https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/stigende-boligpriser-er-blevet-foerstegangskoeberes-mareridt-faa-boligoekonomens-bedste 

 

https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/stigende-boligpriser-er-blevet-foerstegangskoeberes-mareridt-faa-boligoekonomens-bedste
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Økonomiske forhold 

Økonomiske faktorer har en stor påvirkning på Jeudan og deres forretning. Dette skyldes at 

hvis økonomien går dårligt, så vil der formentlig være færre og færre der er villig til at betale 

dyrt for lejelokaler i indre København. En økonomi der bliver dårlig vil også betyde faldene 

boligpriser. Som også nævnt under politiske faktorer, så vil det betyde at hvis priserne på 

boliger falder, så vil det i højere grad kunne betale sig, at købe egen ejendom for at lave 

kontor der, end det vil kunne svare sig at leje sig ind i en af Jeudans bygninger. Det vil 

betyde at Jeudan skal sænke deres priser for igen at gøre det attraktivt at leje sig ind, i 

stedet for selv at købe en ejendom. Det vil naturligvis være anderledes i en situation hvor 

økonomien går godt og boligpriserne stiger. Der vil Jeudan i højere grad kunne tillade sig at 

sætte en højere husleje, grundet at det også vil være dyrere at købe en ejendom selv. En 

anden del af økonomien som har en indvirkning på Jeudan, er at hvis økonomien går godt, 

så vil danskerne bruge flere penge. Dette vil gøre det mere attraktivt at leje en butiksplads 

hos Jeudan, da det må forventes at de butikker der lejer sig ind, vil have større up-side, end 

hvis der er dårlig økonomi og danskerne ikke i lige så stor grad går ud og handler ind. Da 

mange af Jeudans butikker ligger i indre København vil disse i høj grad være afhængige af 

at danskerne har tillid, til at økonomien vil være god også i fremtiden og derfor er villige til 

at bruge af deres penge i butikkerne. 

 

Kulturelle forhold 

Kulturelle faktorer spiller en rolle i forhold til Jeudan, dog ikke særlig stor grad, men dog 

stadig en lille rolle. Den rolle det spiller for Jeudan, er at flere og flere flytter til København 

og at flere og flere arbejdspladser, derfor også bør flytte til København. Dette vil give et pres 

på prisen, Jeudan kan tillade sig at tage for deres kontorpladser, da der kun den plads der 

nu engang er i midten af København. Folk vil derfor være villige til at betale mere og mere 

for netop at få disse kontorpladser.  

 

På den anden hånd har Coronakrisen vist at man sagtens kan arbejde hjemmefra, derfor vil 

der måske i fremtiden være færre, der har brug for store kontorbygninger, hvor de kan have 

alle deres medarbejdere inde. Man vil måske i højere grad se, at man har mindre 

kontorbygninger, hvor medarbejdere kun er inde en del af dagene. Derfor har man ikke brug 

for at leje, lige så meget plads, som man førhen har været vant til. Kontorfællesskaber hvor 
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mindre erhvervsdrivende kan leje sig ind på et kontor, kan også blive en mindre og mindre 

del, da mindre erhvervsdrivende netop har set, at det måske ikke er nødvendigt at 3 mand 

mødes det samme sted hver dag, men blot kan sidde derhjemme og mødes online, som det 

er sket her under corona. Hvis dette bliver mere udbredt, kan Jeudan ende op med at have 

en del tomme kontorfællesskaber, fordi der ikke er behov for dette længere.   

 

Teknologiske forhold 

Teknologi har en mindre påvirkning på Jeudan. Det eneste der måske har en påvirkning, er 

netop dette med at det nu er blevet mere og mere normalt, at man holder møder online, i 

stedet for at man skal sidde sammen for at holde et møde. Dette kan påvirke deres mulighed 

for at leje kontorpladser ud. Jeudan kan derfor ende ud med, at have en masse tomme 

kontorpladser, som de ikke har mulighed for at leje ud og vil derfor have en mindre 

omsætning. På netop dette område, end de har haft førhen.  

 

Miljømæssige forhold 

De miljømæssige faktorer har heller ikke den store indvirkning på Jeudan og den måde de 

driver deres forretning på. De skal naturligvis sørge for, at deres bygninger ikke er dårligt 

isoleret eller lignende, så de bruger mere energi end nødvendigt, men alt i alt vil det spille 

en meget lille rolle, i Jeudans forretning.  

 

Lovgivningsmæssige forhold 

Som tidligere nævnt under de politiske faktorer, så kan lovgivning spille en stor rolle for 

Jeudan. Dette skyldes at boligmarkedet udgør en stor del af danskernes samlede økonomi, 

og derfor har stor bevågenhed fra politikkerne, som det også er set med Blackstone-

indgrebet, som besværliggøre det for blandt andet Jeudan at hæve lejen på en ejendom, 

derfor kan det påvirke Jeudans måde at drive forretning på i fremtiden. Det er ikke 

utænkeligt, at der vil komme flere love, som vil gøre det mere besværligt for Jeudan og 

andre ejendomsselskaber, at tjene penge på deres nye projekter.  

 

Demografiske forhold 

De demografiske forhold har en stor betydning for Jeudan. Jeudan fokuserer hovedsageligt 

på København og omegn, og det her derfor stor betydning for deres forretning, hvor mange 
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der bor og arbejder i København. Jo flere der bor i og omkring København må også 

formodes at arbejde på kontor eller lignende i eller omkring København. Som det kan ses i 

tabellen nedenfor har folk der bor i og omkring København været stingende siden 1990 og 

det må forventes at vil fortsætte på den måde som det også vises på tabellen på side 20.30  

Dette vil gøre det attraktivt at have kontorlandskaber, eller hele ejendomme, som 

kontorbygning for virksomheder og derfor vil det være muligt for Jeudan, at kunne tage mere 

for deres ejendomme i leje, som vil gøre at deres omsætning vil stige. En anden fordel ved 

det er at boligpriserne burde stige, da der vil være større og større efterspørgsel på dem. 

Det vil derfor være naturligligt at priserne stiger, da København er en relativ billig by at købe 

ejendom i, i forhold til andre storbyer.31 Dette vil øge værdien af Jeudans aktiver og burde 

derfor øge værdien af deres virksomhed og dermed prisen på deres aktier.  

 

Medier 

Medier kan have indvirkning på Jeudan og på det generelle ejendomsmarked. Det som 

medierne kunne have en påvirkning på, er at de kan påvirke politikkerne med historier om, 

hvor mange penge lejer skal af med for at leje boliger i København. Blackstone opkøbene 

fik blandt andet stor mediebevågenhed, hvilket var med til at befolkningen og politikkerne 

blev opmærksomme på det. Derfor kan medierne skabe opmærksomhed på noget, der kan 

gøre det sværere for Jeudan og for andre på ejendomsmarkedet, at drive en økonomisk 

fordelagtig forretning.  

Medier har samtidig stor indflydelse på danskernes beslutninger og hvis de skriver om enten 

positive eller negative forventninger, har det stor indflydelse på danskernes ageren på og 

tiltro til ejendomsmarkedet.  

 

 
30  https://statistikbanken.dk/statbank5a/Selectout/pivot.asp 

31 https://borsen.dk/nyheder/investor/kobenhavn-er-fortsat-i-hoj-grad-en-by-for-forskellige-indkomstgrupper 

https://statistikbanken.dk/statbank5a/Selectout/pivot.asp
https://borsen.dk/nyheder/investor/kobenhavn-er-fortsat-i-hoj-grad-en-by-for-forskellige-indkomstgrupper
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Interesseorganisationer 

Interesseorganisationer har mindre betydning for Jeudan og for andre udlejere, den 

betydning de har er ligesom fra mediernes side, at de kan påvirke politikere til at lave 

lovgivningen, omkring udlejning, hvilket på længere sigt kan have stor betydning for 

ejendomsmarkedet, og specielt udlejningsmarkedet på langsigt.  

 

Konklusion på omverdensanalyse  

Konklusion på omverdensanalysen er, at det der har stor indvirkning på Jeudan, og det 

generelle ejendomsmarked, i høj grad er politikerne og de love som de laver. Da dette enten 

kan gøre, at ejendomsmarkedet stiger yderligere specielt i storbyerne, hvor de har forsøgt 

at sætte en stopper for den prisstigning, vi har set de seneste år. De vil dog også have 

mulighed for at trække nogen af disse stramninger tilbage, hvilket formentlig vil betyde at 

boligpriserne og derved også lejepriserne vil stige yderligere, og hurtigere end de har gjort 

hidtil. Derudover spiller økonomien også en stor rolle, da dette har en stor betydning for 

hvordan boligmarkedet og priserne på dette udvikler sig fremadrettet. Det er uvist hvor stor 

betydning Coronakrisen, kommer til at have af betydning for Jeudans mulighed for at udleje 

deres kontorer i fremtiden og deres kontorfællesskaber. Vi tror ikke, at det vil have den store 

betydning til at starte med, men fremadrettet kan det godt tænkes, at erhvervsdrivende vil 

se, at det ikke er nødvendigt med et sted man mødes og at man i stedet blot mødes online, 

som man er blevet vant til herunder Corona.  
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Analyse af Jeudans regnskab 

Ved at se på Jeudans regnskaber vil vi lave en analyse, om hvilke fordele og hvilke ulemper 

der er ved at investere i dem sammenlignet med at investere i C25 indekset eller ved at 

investere i en enkelt ejendom alene.  

 

Jeudan har gennem de seneste 5 år oplevet en stigning i deres omsætning på cirka 24%. 

Det kan dog ses at meget af denne stigning er kommet fra 2016-2018, hvorefter deres 

omsætning er stagneret, selvom de kommenterer i deres regnskab, at de fortsat køber 

ejendomme i København op. Dette tyder på, at de enten har en lavere belægningsgrad, på 

deres ejendomme eller at de har været nødt til at tage mindre i leje, på deres ejendomme. 

Når man kigger på deres driftsomkostninger, så er de steget mere procentuelt end deres 

omsætning. Dette betyder dog ikke det store, da det også kan ses, at deres bruttoresultat 

holder sig nogenlunde stabilt på lidt mere end 60% af omsætningen.  

 

Omsætningen er faldet med ca. 60 millioner kr. i 2020. Faldet skyldes ikke at der har været 

mindre lejeindtægt i forbindelse med Corona, men det kan ses via noterne, at nedgangen 

skyldes den omsætning Jeudan har i forbindelse med service på deres ejendomme. Dette 

kan naturligvis være et resultat af Corona, da flere og flere har arbejdet hjemme og mange 

butikker i og omkring København har været lukket. Derfor vil det være naturligt, at der har 

været færre serviceopgaver, da der har været mindre brug af disse ejendomme og dermed 

også mindre slitage på disse ejendomme.  

 

Det kan også ses i regnskabet at administrationsomkostningerne og marketings-

omkostningerne holder sig på et stabilt niveau på henholdsvis 7% af omsætningen og 1% 

af omsætningen. Det ser altså ud til, at de holder sig stabilt og hverken vokser hurtigere eller 

at Jeudan bliver mere effektive jo flere ejendomme de har.  

 

Når man kigger ned i de finansielle poster hos Jeudan, kan det ses, at de er faldet med 22% 

over de seneste 5 år, på trods af at deres gæld til sammenligning samlet er steget med cirka 

4,5 milliard. Dette kan skyldes to ting. Enten er det grundet, at renterne er blevet lavere på 

deres lån i forbindelse med at renten er faldet de seneste par år. Det kan også skyldes, at 
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man i Jeudan har valgt, at omlægge nogen af de realkreditlån. De har mere risikable 

låntyper, som gør at renten lige nu er lavere, men at den kan stige på længere sigt.  

 

32 

Som det kan ses af grafen ovenfor, så er renten siden 2009 faldet løbende, og har kun haft 

korte perioder med stigende renter. Dette er naturligvis positivt for Jeudan, da de har en stor 

udlånsmasse. De har en samlet gæld til realkreditinstitutter og finansielle selskaber på tæt 

på 18,5 milliard og altså cirka 12 gange større end de har i omsætning. Jeudan er derfor 

meget afhængige af lave renter, da høje renter vil kunne skabe en stor udgift, som de vil 

skulle tjene ekstra. Det ville formentlig kunne lade sig gøre, da det nok vil være muligt at 

tage en højere leje, ved høje renter. For lejer vil det nemlig betyde, at hvis de selv skulle ud 

og købe ejendommen, som de lejer af Jeudan, så vil de skulle låne enten hos et 

realkreditinstitut eller i banken, til en dyrere rente og dermed vil de have større omkostninger 

ved at købe ejendommen. Derfor vil Jeudan kunne tillade sig at tage en højere leje, ved 

stigende renter. Dette kommer naturligvis an på, om Jeudan har fastforrentede lån eller 

variabelt forrentede lån. Ud fra Jeudans regnskaber kan det aflæses at de optager både 

fastforrentede og variabelt forrentede lån. Deres lån med variabelt rente afdækkes via 

renteaftaler for at sikre sig mod stigende renter.33 

 

 
32 https://www.jyskebank.dk/erhverv/alment-byggeri/rente-og-kursudvikling 

33 Jeudan, årsrapport 2020, side 93.  

https://www.jyskebank.dk/erhverv/alment-byggeri/rente-og-kursudvikling
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I Jeudans regnskab kan det også ses, at de hvert år indregner stigningerne i deres 

ejendommes værdi. De forventer, at ejendommene cirka er steget med 400 millioner i værdi, 

det seneste regnskabsår. Dette er naturligvis en stor post hos Jeudan, da selve 

ejendomsværdistigningerne er på højde med deres overskud. En stor del af Jeudans 

forretning er derfor baseret på, at ejendommene som de ejer også stiger i værdi. 

Nationalbankens forventninger for ejendomsmarkedet i 2021, ser positivt ud og er forventer 

de, at det private ejendomsmarked vil stige med 8,1% i København, som det kan ses 

nedenfor: 

34 

Det må derfor også forventes at Jeudans ejendomme vil stige væsentligt i 2021 og at deres 

ejendomsportefølje, vil blive mere værdifuld end den allerede er i dag. 

 

Når man ser på hvordan Jeudans overskud har udviklet sig de seneste 5 år, så er det samlet 

set steget over de 5 år, der er dog store udsving fra år til år. Det svinger fra at udgøre mellem 

24% og 55% af deres omsætning. Dette er en flot overskudsgrad at have, og kan også 

skyldes, at vi de seneste 5 år har set meget lave udlånsrenter, hvilket gør at når Jeudan 

 
34 https://nyheder.tv2.dk/business/2021-02-02-prisfesten-paa-boligmarkedet-fortsaetter-i-2021-saa-meget-stiger-priserne-i-din 
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opkøber nye ejendomme, så kan de låne til en væsentligt lavere rente, end de har kunne 

før i tiden.  

 

I forbindelse med en analyse af Jeudans balance, så er det tydeligt at store dele af Jeudans 

aktiver er i bygninger. Dette er naturligvis ikke er overraskende, da deres forretning er 

bygget op omkring udlejning af ejendomme. Det kan også ses, at Jeudan de sidste 5 år 

både har lavet opkøb, men også har haft værdistigninger på ejendommene på 7,7 milliarder 

kroner. Alene i det seneste regnskabsår, er der lavet opkøb for over 1 milliard kroner. 

Derudover har man oplevet en værdistigning på deres nuværende ejendomme på over 2 

milliarder kroner. De har det seneste regnskabsår også solgt nogen af ejendommene i deres 

portefølje. I alt udgør deres investeringsejendomme 97% af deres aktiver. Hvis man ser på 

deres aktiver mod deres passiver, så har de gæld til realkreditinstitutter og 

finansieringsselskaber for samlet 18,4 milliarder kroner. Jeudans ejendomme er derfor 

belånt med 65% af værdien. Derudover har de gæld til leverandører og forudmodtaget 

betalinger fra kunder, så deres samlede forpligtelser udgør 72,5 % af deres samlede 

passiver. Dette betyder, at deres egenkapital og aktiekapital udgør 27,5% af deres samlede 

passiver.  
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Nøgletal for Jeudan 

Vi har valgt at se på Jeudans nøgletal, da dette vil give yderligere indblik i økonomien i 

Jeudan. Vi har valgt at se på deres afkastningsgrad, egenkapitalsforrentning, overskuds-

grad, og deres aktivers omsætningshastighed.  

 

 

 

Afkastningsgrad 

Som det kan ses af tabellen ovenfor, så er Jeudans afkastningsgrad, løbende faldet over de 

seneste 5 år. Dette skyldes hovedsageligt, at på trods af deres aktiver er steget meget over 

de seneste 5 år, så er deres EBIT ikke steget med samme hastighed. Dette har gjort, at 

deres afkastgrad er blevet mindre og mindre. Dette er naturligvis ikke tilfredsstillende og der 

bør fokuseres på, at få deres EBIT til at stige i samme hastighed som deres aktiver stiger. 

Dette kan skyldes, at deres ejendomme – som tidligere nævnt – er steget væsentligt i værdi 

de seneste par år, hvilket gør at deres aktiver er steget. Samtidigt er renten faldet, hvilket 

gør at Jeudan ikke kan hæve prisen væsentligt, fordi det så bedre ville kunne svare sig for 

lejeren, at købe en ejendom selv og blot låne pengene i banken eller hos et realkreditinstitut. 

 

Egenkapitalens forrentning 

Egenkapitalens forrentningen er på samme niveau som for 5 år siden. Det kan dog ses at 

den fra 2017-2019 var oppe på det dobbelte af hvad den er i 2016 og 2020. Den primære 

årsag til at egenkapitalens forrentning var bedre fra 2017-2019 er, at deres resultat før skat 

de tre år cirka var 2,5 gange højere, end det er i 2016 og 2020. Da det er ukendt hvor stor 

effekt Corona har haft på deres regnskab, så er det svært at sige om det vil ændre sig i 

2021. Hvis deres resultat før skat i 2021 kan komme tilbage på det niveau det var på i 2019, 

så vil de også i fremtiden have en væsentligt forbedret forrentning af deres egenkapital.   
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Overskudsgrad 

Jeudans overskudsgrad har ligget stabilt på lidt over 50 % de seneste fem år, hvilket er en 

meget fin overskudsgrad. Dette skyldes at Jeudan, i modsætning til mange andre 

virksomheder ikke har nogle produkter, der indgår i produktion og som derfor skal indkøbes. 

Mange af Jeudans omkostninger er til finansielle gældsforpligtelser, og meget af Jeudans 

overskud stammer fra den gevinst/ eller det tab, de har på deres ejendomme. Derfor giver 

dette også fin mening, at have som modpol til investering i en enkelt ejendom. 

Virksomheden er nemlig afhængig af, at deres ejendomme forsat stiger i værdi, for at kunne 

opretholde det overskud de har i øjeblikket. Det kan også ses, at det som deres resultat er 

faldet med i høj grad skyldes, at deres gevinst/tab på ejendommene er faldet med 

nogenlunde det samme, som resultatet er faldet med. 

 

Aktivernes omsætningshastighed 

Aktivernes omsætning hastighed er meget lav og er faldet de seneste par år. Det er naturligt 

for en virksomhed som Jeudan, at have en lav omsætningshastighed på deres aktiver, da 

Jeudan er nødt til at investere stor beløb i aktiver og har en lang levetid på deres aktiver. 

Derfor er det ikke et faresignal at omsætningshastigheden er så lav, men det er et faresignal 

at den falder, da dette betyder at de måske køber deres nye ejendomme for dyrt ind, i forhold 

til hvad de kan kræve i leje.  
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Afkastkrav ved investering i Jeudan aktien. 

 

Markedsporteføljen 

For at finde afkastkravet til Jeudan, har vi valgt at bruge det danske C25 indeks som vores 

markedsportefølje. C25 indekset består af de 25 mest handlede aktier i Danmark. Grunden 

til at vi har valgt dette, skyldes at Jeudan kun begår sig i Danmark. Vi kan se at det danske 

C25 indeks gennemsnitlig er steget med 7,35% over de seneste 20 år35. 

 

Den risikofri rente 

Den risikofrie rente har vi valgt som den 10 årige danske statsobligation, som i øjeblikket 

har en effektiv rente på minus 0,01%.36 Dette har vi valgt, da vi tænker, at netop den danske 

statsobligation er så tæt man kan komme på en risikofri investering. Argumentation er 

samtidig, at Jeudan kun opererer i Danmark og derfor giver det god mening, at det er den 

danske statsobligation der er valgt.  

 

Beta 

Vi har udregnet Jeudans beta til 0,33, dette har vi gjort mod det danske C25 indeks som vi 

som sagt havde valgt som markedsporteføljen. Vi har valgt at tage lukkekurser for de 

seneste 4 år og udregne betaen derfra.37 Dette er gjort fordi vi synes 4 år giver et fint indblik 

i hvor meget både Jeudan aktien og hvor meget C25 indekset stiger og falder. 

 

 

 

 

 

 

 
35 https://dinfo.dk/afkast-paa-aktier-se-det-historiske-gennemsnitlige-afkast/ 

36 Danske Stat 2031, Danske Stat 2031, (DK0009924102) - Nasdaq (nasdaqomxnordic.com) 

37 Bilag 3, beregninger i excel 

https://dinfo.dk/afkast-paa-aktier-se-det-historiske-gennemsnitlige-afkast/
http://www.nasdaqomxnordic.com/bonds/denmark/microsite?Instrument=XCSEDANSKE_STAT_2031
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Afkastkravet 

 

Afkastkravet er udregnet ud fra CAPM modellen.  

Vi er kommet frem til at afkastkravet til Jeudans egenkapital er på 2,39%, hvis man som 

investor ville gå ind i Jeudan. Dette skyldes i høj grad den meget lave Beta Jeudan har og 

at der i øjeblikket er en meget lav risikofri rente her i Danmark grundet det lave renteniveau.  

 

Delkonklusion på Jeudan 

Vi kan konkludere, at hvis man vil investere i Jeudan, så vil man som investor kræve 2,39% 

i afkast om året på ens investering. Som investor i Jeudan skal man dog være opmærksom 

på den rolle den generelle økonomi i Danmark har og hvilke effekter politikere og lovgivere 

kan have på Jeudans forretning. Som investor skal man også være opmærksom på, at 2020 

ikke var et godt år for Jeudan. Dette kan være en effekt af Corona, som man ikke ved om 

vil vare ved også når Corona er færdigt. Den generelle bevægelse mod online shopping, 

kan betyde at flere stopper med at leje butikker og lignende, da danskerne ikke længere har 

behov for at besøge dem. Jeudan kan derfor i fremtiden stå med en stor trussel, i forhold til 

at få lejet deres butikker eller kontorlokaler ud. 

 

 

 

 

 

 

 

RF -0,01%

Forventet afkast M 7,35%

Beta 0,33

Afkastkrav 2,39%
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Analyse af C25 indekset 

C25 historisk udvikling 

Vi har valgt at kigge på det historiske afkast på C25 indekset, fordi vi har ment at netop dette 

indeks giver den bedste repræsentation for vores afkastkrav til både ejendommen på 

Skindergade og til Jeudan, som ejendomsportefølje. Grunden til at vi mener, at dette giver 

den bedste repræsentation er, at både ejendommen på Skindergade og ejendoms-

porteføljen i Jeudan, kun begår sig i Danmark.  

Det har været i overvejelserne om S&P 500 indekset skulle være valgt, eller om vi skulle 

vælge at måle det op mod MSCI World indekset, men netop grundet at Jeudan og 

Skindergade 20 er i Danmark, har vi valgt at benytte C25, som det vi måler i mod. Dette er 

både i forhold til beta og dermed også afkastkrav til ejendomsporteføljen, samt til den 

enkelte ejendom. C25 indekset er også valgt grundet at S&P 500 indekset er i dollars og at 

dollarkursen også ville have en indvirkning på udviklingen, hvis man valgte at omregne det 

til danske kroner. Det samme gør sig gældende for MSCI World. 

 

Hvis vi kigger på hvad C25 har lavet i afkast historisk, så kan vi se at det gennemsnitligt har 

givet 7,35% i afkast over de seneste 20 år.38 Da det skiftede fra C20 til C25 i februar 2013. 

så er de 20 års gennemsnit, en blanding af afkastet fra C20 fra 2000 til 2013 og C25 fra 

2013 til 2020. Sammenlignet med S&P 500 så C25 indekset givet et afkast over de seneste 

20 år, som er 0,35% mindre årligt.  

 

C25 er som tidligere nævnt i opgaven inddelt i forskellige sektorer med klar overvægt af 

virksomheder, der har deres primære fokus område indenfor sundhed og industri, specielt 

sundhed fylder en del i det danske C25 indeks. Sundhed er normalt meget defensive aktier, 

grundet at om der høj konjunktur eller lav konjunktur, vil folk stadig være nødt til at købe 

deres medicin, dette kan betyde at netop det danske C25 indeks ikke er steget i lige så høj 

grad som det amerikanske S&P 500, når det har gået godt.  

 

 
38 https://dinfo.dk/afkast-paa-aktier-se-det-historiske-gennemsnitlige-afkast/ 

 

https://dinfo.dk/afkast-paa-aktier-se-det-historiske-gennemsnitlige-afkast/
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Som det kan ses ovenfor, har udviklingen af C25 indekset været meget positivt de seneste 

20 år. Der har været enkelte år med negativt afkast. Det var blandt andet i starten af det nye 

årtusind, hvor vi havde it-boblen. Derefter var der 4 gode aktieår, hvorefter finanskrisen 

indtraf. Her kan det ses, at selvom man burde mene, at de danske aktier var en smule 

defensive, så blev de faktisk ramt hårdere end det amerikanske marked gjorde og det faldt 

også mere end MSCI World indekset, som det kan ses af nedenstående graf.  

39 

Der kan argumenteres for, at selvom det danske indeks hovedsageligt er medicin og industri 

aktier, så bør det have en beta over en, da det både stiger og falder mere end 

sammenlignelige indekser. Både når det går godt og når det går skidt er udfaldene nemlig 

større. En grund til dette kan være, at udover medicin udgør transport også en stor del af 

 
39 Hvad er diversificering og hvorfor er det vigtigt? | Dinfo.dk 

https://dinfo.dk/hvad-er-diversificering-og-hvorfor-er-det-vigtigt/
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indekset både Mærsk og DSV er afhængige af at der er handel i verden, da de lever af at 

fragte varer rundet. Derfor kan netop disse kriser være afgørende for, at det er steget mindre 

end det amerikanske indeks. En anden forklaring kunne være, at en anden stor del af 

indekset er udgjort af finanshuse, som Jyske Bank der nu ikke længere er med i indekset 

men tidligere har været det og Danske Bank som stadig er med i indekset. Disse to blev 

hårdt ramt i forbindelse finanskrisen i 2008. Derfor kan det ske, at det danske indeks blev 

ramt mere end det amerikanske, fordi en større del var udgjort af banker der blev ramt meget 

hårdt af finanskrisen. 

 

Den store forskel ved de to indeks er også det at S&P 500 er udgjort af 500 aktier og det 

danske er kun udgjort af 25 virksomheder, dette gør også at det danske indeks er mere 

afhængige er hver enkelt aktie. For eksempel udgør Novo hele 13% af indeksets værdi40. 

Der er også 3 aktier der tilsammen fylder mere end 30% af indeksets værdi. Dette betyder, 

at værdien af indekset, er mere afhængigt af de enkelte aktier og at man ikke reelt får den 

spredning, man leder efter, når man investerer via et indeks. Dette gør også, at når de 

enkelte aktier fylder mere, så vil de store aktier også have meget større indvirkning på 

indeksets beta og afkast. I modsætning fylder de tre største aktier kun 17% af S&P 500 

indekset.41 Man har dermed en væsentligt større spredning, dette er naturligvis godt i forhold 

til at minimere risiko i forbindelse med ens investering, men kan også være en af årsagerne 

til at S&P 500 både stiger og falder mindre end det danske C25 indeks.  

 

Netop at det danske indeks kun er udgjort af 25 selskaber og at S&P 500 indekset er udgjort 

af 500 aktier kan være grunden til at det både stiger og falder mere og at risikospredningen 

i det danske c25 indeks, ikke er lige så høj, som hvis man investerede i S&P 500.  

 

Dette er naturligvis en vigtig komponent i en eventuel investering i et indeks, da man godt 

ville kunne få den tro at blot ved at ligge sig i indeks, har man en god risikospredning. Men 

 
40 https://lt.morningstar.com/ka2cft9x8q/snapshotpdf/default.aspx?LanguageId=da-

DK&SecurityToken=F00000OEZM%5d2%5d1%5dFOEUR%24%24ALL_1742&ClientFund=0&BaseCurrencyId=DKK&InvestmentType

=FO&country=DK&clearcache=true 

 

41 https://www.morningstar.dk/dk/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000YXKB 

 

https://lt.morningstar.com/ka2cft9x8q/snapshotpdf/default.aspx?LanguageId=da-DK&SecurityToken=F00000OEZM%5d2%5d1%5dFOEUR%24%24ALL_1742&ClientFund=0&BaseCurrencyId=DKK&InvestmentType=FO&country=DK&clearcache=true
https://lt.morningstar.com/ka2cft9x8q/snapshotpdf/default.aspx?LanguageId=da-DK&SecurityToken=F00000OEZM%5d2%5d1%5dFOEUR%24%24ALL_1742&ClientFund=0&BaseCurrencyId=DKK&InvestmentType=FO&country=DK&clearcache=true
https://lt.morningstar.com/ka2cft9x8q/snapshotpdf/default.aspx?LanguageId=da-DK&SecurityToken=F00000OEZM%5d2%5d1%5dFOEUR%24%24ALL_1742&ClientFund=0&BaseCurrencyId=DKK&InvestmentType=FO&country=DK&clearcache=true
https://www.morningstar.dk/dk/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000YXKB


  

 

50 

som det viser sig, så er det danske C25 indeks måske ikke optimalt til dette, netop da man 

kun ville investere i 25 selskaber og at mange af disse selskaber er inden for de samme 

brancher, derudover ville man få en stor overvægt i enkelte aktier da Novo for eksempel 

fylder 13% alene i det danske indeks.  

 

C25 Index har som sagt haft et afkast på 7,35 % over de seneste 20 år og vi har valgt netop 

dette indeks, som vores markedsportefølje i forbindelse med udregning af afkastkravet og i 

forbindelse med udregning af beta. Grunden til dette er at både Jeudan og Skindergade 20 

er investeringer, der ville blive fortaget i Danmark, vi ser det derfor som et godt 

sammenligningsgrundlag i forbindelse med en eventuel investering i Jeudan eller 

Skindergade 20. 

 

Som det kan ses i grafen ovenfor, er det danske indeks lige nu i rekordhøjt niveau og dette 

kan også gøre, at måske skulle være mere tilbøjelig til at være forsigtig med, at investere i 

indekset. De rekordhøje kurser kan skyldes, at vi i øjeblikket ser et meget lavt renteniveau 

som det er vist i analysen af Skindergade 20 og Jeudan. Det lave renteniveau vil gøre, at 

aktier burde stige mere grundet at både investorer og virksomheder kan låne billigere, til at 

investere i virksomheden og skabe yderligere vækst i virksomheden.  

 

Delkonklusion  

C25 har over de seneste år steget med 7,35% i snit. Dette er sket ved store stigninger i løbet 

af nogle år og store fald i andre. Som det kan ses, så er det danske C25 indeks præget af, 

at få virksomheder fylder en del, derfor vil det også i høj grad være netop disse virksomheder 

man investerer i, hvis man vælger at investere i C25 indekset. Det giver dog stadig en fin 

risikospredning da man trods alt kommer til at investere i 25 forskellige selskaber. Det kan 

også ses, at det danske indeks i høj grad følger de internationale, men at der dog er lidt 

større både stigninger og fald i indekset.  
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Hvilken diversificering giver C25? 

Den alternative investering i C25 indekset skulle gerne medføre noget mere risikospredning, 

da man ikke er bundet 100% op på ejendomsmarkedet som tilfældet ville være det med 

investering i Skindergade 20 eller Jeudan. Det giver også end række andre fordele, som 

tæller geografisk spredning, aktietype mm.  

 

Branchespredning  

Der er kort beskrevet lidt om branchefordelingen i afsnittet ovenfor, men det kunne være 

interessant at undersøge præcist hvilke brancher man bliver eksponeret for via denne 

investering og hvor stor er den reelle risikospredning indenfor dette område?  

 

Danmarks 25 mest handlede selskaber er et rigtig godt målepunkt for hvilke brancher vi 

brillerer i herhjemme. Når man tager et kig på fordelingen af de 25 selskaber vil man også 

se en klar overvægt indenfor specifikke brancher. Den mest dominerende sektor kan gå ind 

under kategorien sundhedspleje.  

Her kan vi medregne 10 af de 25 aktier. Dette inkluderer blandt andet Novo Nordisk, 

Genmab og Coloplast, der kan betragtes som de tre største selskaber eller i hvert fald dem 

med den højeste markedsværdi. Medicinalvirksomhederne har længe været dominerende i 

Danmark og er noget som er Danmark er blevet leverandører af til stort set hele verden.  

 

Den næststørste branche blandt C25 aktierne er industriaktier. Disse aktier udgør 6 af de 

25 og her har vi et meget traditionsrigt selskab som A.P. Møller (både A og B aktien) og 

DSV som de største aktører.  

 

De sidste 9 aktier fordeler sig på brancherne teknologi (Simcorp og Netcompany), 

forbrugstjenester (Pandora) , forbrugsvarer (Carlsberg og Royal Unibrew), finans (Danske 

Bank og Tryg) og energi/forsyning (Ørsted og Vestas).42 

 

Overordnet set er de 25 største aktier i dette indeks fordelt på ca. 7 brancher. Dette giver 

selvfølgelig en klart større risikospredning på brancheniveau. Det er dog vigtigt at notere, at 

 
42 Aktiekurser på danske aktier på C25 - Børsen Investor (borsen.dk) 

https://borsen.dk/investor/kurser/danske-aktier/?filter=c25
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råvare, telekom, transport, ejendomme og en række andre brancher ikke er repræsenteret, 

som man for eksempel ville se det i S&P 500 eller andre store internationale markedsindeks.  

 

Hvilken type aktier finder vi i C25? 

Overordnet findes der fire forskellige typer aktier og hvis man vil have den optimale 

risikospredning er det enormt vigtigt at have en god fordeling af disse. Først og fremmest 

kan man opdele aktier ud fra deres følsomhed på økonomiske konjunkturer. Her har vi de 

to aktietyper der hedder cykliske og defensive aktier.  

 

Cykliske aktier defineres som aktier der er mere følsomme overfor økonomiske udsving. 

Dette er altså selskaber som trives godt i økonomiske opture og vice versa. Sektorer som 

industri, finans, teknologi og forsyning vil typisk være cykliske aktier og derved klare sig godt 

i gode økonomiske tider. Her har vi en fin eksponering da 12 selskaber i C25 kan gå ind 

under denne kategori.  

 

Defensive aktier vil være selskaber som ikke er afhængige af den generelle økonomi og 

derved ikke korrelerer til perioder med enten lav- eller højkonjunktur. Dette kan være aktier 

indenfor sundhed og stabilt forbrug. Groft sagt kan vi definere de resterende 13 aktier som 

defensive, hvoraf klart størstedelen udgøres af sundhedsaktierne.  

 

Enkelte selskaber i C25 vil måske være lidt i gråzonen for om de er cykliske eller defensive, 

men overordnet har man altså en rigtig god fordeling af cykliske og defensive aktier. Dette 

er en meget stor fordel, når man sammenligner C25 med Skindergade 20 og Jeudan, som 

klart vil være påvirket af de økonomiske konjunkturer.  

 

Udover cykliske og defensive aktier, kan man også definere aktier som vækstaktier eller 

valueaktier. Vækstaktier er selskaber som på kort tid har skabt en høj eksponentiel vækst. 

Disse aktier vil typisk være dyre, da der er store forventninger til den fremtidige udvikling. 

Hvis man kigger på nøgletallet price earning (forkortet P/E), vil man se at der vil være en 

meget høj pris på aktien ift. den indtjening der er i selskabet. I C25 indekset er der flere gode 



  

 

53 

eksempler på vækstaktier blandt andet Vestas og Netcompany, men det bedste eksempel 

må være Ambu der handles til en P/E på 270.43 

 

Valueaktier er det modsatte af vækstaktier og her er målet at få værdi for sine penge. I 

denne kategori kan man ofte finde store etableret selskaber, som muligvis har haft et dårligt 

regnskab eller fremtidsplaner som er gået i vasken. Forventningen til aktien er derfor ikke 

super høj og du betaler ikke særlig meget for aktien ift. selskabets indtjening. Håbet når man 

køber valueaktier er selvfølgelig, at aktien kan vende retur til tidligere tiders højder eller i 

hvert fald begynde at vækste igen, hvis prisudviklingen er stagneret.  

 

En af verdens mest berømte investorer genne tiden Warren Buffett er blandt andet kendt for 

at gå på ”discount” jagt når han skal købe aktier og er derfor meget glad for at investere i 

valueaktier, som er en stor del af hans strategi.  

Et godt eksempel på en valueaktie blandt C25 aktierne er Danske Bank aktien, som lige nu 

handles til en P/E på 10.44 De har altså en rigtig pæn indtjening ift. hvad deres aktiekurs er. 

Kursfaldet for Danske har altså i større grad skyldes de skandaler som har ramt end det er 

deres resultater. Mange investorer mener derfor at det en god købsmulighed.  

 

Det er svært at opstille en klar fordeling af C25 aktierne ift. vækst og value, men det vurderes 

at der er en god fordeling mellem de to typer blandt Danmarks mest handlede aktier.  

 

Geografisk spredning 

Det sidste element vi vil fokusere på i vores analyse af risikospredningen i C25 indekset er 

den geografiske spredning. Udover at have en god risikospredning ift. brancher og 

økonomiske konjunkturer, er den geografiske placering af dine investeringer selvfølgelig 

også en væsentlig del af risikospredningen.  

 

Der er ingen tvivl om at størstedelen af selskaberne i C25 er verdensomspændende aktører 

inden for deres branche og derfor kunne man nemt antage, at den geografiske spredning er 

i top.  

 
43 Aktier (euroinvestor.dk) 

44 Aktier (euroinvestor.dk) 

https://www.euroinvestor.dk/markeder/aktier/ambu/67645
https://www.euroinvestor.dk/markeder/aktier/danske-bank/75424
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Danske selskaber har dog klart større handelsfrihed til visse dele af verdenen, hvilket 

betyder at en større del af selskabernes forretning vil placeres samme sted, grundet de 

færre omkostninger ved at eksportere deres varer til disse verdensdele. Derudover er der 

nogle ligheder og forskelle i befolkninger, der gør det lettere at sælge sit produkt til lande 

som minder om os selv kulturelt, økonomisk, demografisk osv.  

 

Ovenfor ses en graf for afkastet på tre indeks for de seneste 20 år. Bemærk at C25 her 

kaldes C20, da det længe blot var de 20 mest handlede selskaber som var inkluderet i denne 

fine kreds. Det danske indeks sammenlignes her med S&P 500 som er et indeks bestående 

af 500 største amerikanske selskaber og MSCI World, som er et globalt indeks bestående 

at over 1.600 aktier.  

 

Det ses at C20 indekset i 7-8 af de 20 år adskiller sig ret markant fra både S&P 500 samt 

MSCI World. Da disse to indeks er en rigtig god målestok for geografisk spredning grundet 

deres enorme størrelser, kan man altså konkludere, at der ikke opnås optimal geografisk 

risikospredning ved en investering udelukkende i det danske C25 indeks.  

 

Delkonklusion 

Det kan hurtigt konkluderes at det danske C25 indeks giver en væsentlig større 

risikospredning end ejendomsinvesteringerne. Man ser også, at C25 indekset har en rigtig 

fin fordeling mellem aktietyper og bør derfor være diversificeret mod økonomiske udsving i 

Danmark. Danmark er dog buzz wordet som understreger, at du selv med denne investering 

ikke vil opnå en optimal diversificering. For selvom man er fordelt på flere brancher og 

selskaberne laver forretninger i flere lande, så er der bestemt områder hvor vi slægter efter 

i Danmark og diversificeringen kunne utvivlsomt være bedre.  
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Diskussion 

Hvilke fordele og ulemper er der ved de tre investeringer 

På baggrund af vore analyse vil vi nu diskutere, hvilke fordele og ulemper der er ved at 

investere i ejendommen på Skindergade 20, ejendomsporteføljen via Jeudan og 

aktieindekset C25.  

Fordelene ved at investere i en enkelt ejendom, er blandt andet at man som investor grundet 

den lave rente, kan låne billigt hos realkreditinstitutterne. Dette gør at man som investor vil 

kunne geare sin investering, uden at man vil skulle betale for meget i renteomkostninger.  

 

Den lave rente har dog også den ulempe at boligpriserne lige nu er høje, da jo billigere 

renterne er, jo flere vil have råd til at kunne investere i en bolig. Netop fordi omkostningerne 

ved at låne til den ikke er så høje. Dette betyder at flere har råd til dem og derved stiger 

efterspørgslen og prisen vil derfor også blive højere. Ulempen er at hvis renten skulle stige, 

så vil prisen på boliger formentlig falde og dette vil gøre, at man som investor står med en 

ejendom der er mindre værd, end det man købte den for. Dette ville man skulle tjene hjem 

ved lejeindtægter fra lejere. Samtidig hvis renten skulle stige og man havde valgt en variable 

rente, ville man også stå med problemet, at man skulle betale mere til finansierings-

selskabet.  

 

Ved at vælge, at investere i Jeudan i stedet for en enkelt ejendom, vil man som enkelt 

investor ikke stå med dette problem selv, da det så vil være en beslutning Jeudan træffer 

for en. Dette vil dog formentlig kunne afspejles i aktieprisen, hvis renterne skulle stige og 

boligpriserne falde, så vil Jeudans aktie blive mindre værd, man vil derigennem få et tab på 

sin investering.  

 

Fordelen ved de lave renter i forbindelse med investering i C25 indeks er, at ved de lave 

renter kan virksomhederne også låne billigt og derved lave investeringer, i projekter som de 

forventer kan lave et positivt afkast i deres virksomhed og derved gøre virksomheden mere 

værd, hvilket vil betyde at aktiekursen vil stige.  
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En anden risiko man har ved at investere i enkelte ejendomme eller i forbindelse med at 

man invester i en ejendomsportefølje er risikoen for tomgang. Der vil altid være risiko for at 

man ikke vil være i stand til at udleje de lokaler man har. Som det tidligere er skrevet i 

afsnittet omkring Jeudan så kan Corona have den ulempe, at man i fremtiden vil have 

sværere ved at udleje sine ejendomme, blandt andet til kontorfællesskaber og til butikker. 

Grundet Corona og en generel bedre og bredere adgang til at handle på nettet er folk blevet 

mere vant til at handle online. Man er også blevet mere vant til at holde møder eller lignende 

online. Virksomheder er måske også kommet til en anerkendelse af at ens medarbejdere 

sagtens kan arbejde hjemmefra, og at det ikke er nødvendigt, at man møder ind på et kontor 

alle ugens hverdage. Dette kan i fremtiden gøre, at der bliver mindre brug for 

kontorbygninger eller kontorfællesskaber, hvor flere virksomheder er samlet i en ejendom. 

Dette vil være en risiko både hvis man selv investerer i en ejendom, men også hvis man 

vælger at investere i en ejendomsportefølje.  

 

Det vil dog ikke være en risiko, hvis man vælger at investere i et aktieindeks. Da vi ikke ved 

i hvor stor grad Corona kommer til at påvirke den måde hvorpå ejendomme i fremtiden bliver 

udlejet på, er det er svært at sige om det kommer til at have en indflydelse på, hvor meget 

tomgang der kommer til at være i Jeudans ejendomme eller i en ejendom, som man selv 

ville investere i. Dette er dog en ukendt faktor som vil kunne blive en stor risiko i fremtiden. 

For at undgå risikoen for tomgang, så kan det være en idé at sætte prisen ned på den leje, 

som lejeren vil skulle betale, men dette vil naturligvis også have en negativ indvirkning på 

ens investering. Investors cashflow bliver mindre og mindre, grundet at de beløb man får 

ind, vil blive mindre. Dette kan dog være en udvej, da det vil være bedre at få lidt ind i stedet 

for at have en bygning der står tom. 

 

I forbindelse med investering i en bygning vil man også skulle stå for at vedligeholde den. 

Dette vil Jeudan naturligvis stå for, hvis man vælger at investere i dem i stedet. Dette skal 

man naturligvis være opmærksom på, hvis man vælger selv at investere i en bolig. Risikoen 

er også højere blot ved at investere i en enkelt ejendom, da der kan opstå uventede 

vedligeholdelsesposter. Hvis man investerer i en hel ejendomsportefølje, så vil din risiko 

være mindre, da du er spredt udover flere ejendomme, og at alle ejendomme skulle få 

uventede, vedligeholdes poster er usandsynligt. Derfor skal man naturligvis være mere 
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opmærksom, hvis man vælger at investerer i en ejendom og være nødt til at sætte sit 

afkastkrav op, grundet højere risiko, ved kun at investere i en ejendom i stedet for at eje en 

mindre del af mange ejendomme.  

 

I forhold til den nye lov kaldet Blackstone-indgrebet, kan det også i fremtiden komme til at 

have en stor indvirkning på investering i ejendomme og udlejning af ejendomme. Dette vil 

have en negativ konsekvens, grundet at man i fremtiden ikke vil kunne sætte en husleje lige 

så meget op, som det førhen har været muligt. Som vi tidligere har været inde på i opgaven, 

er det ikke sikkert at dette bliver den sidste lovændring omkring investering i ejendomme, 

da ejendomsinvestering har stor overvågenhed fra politikere og medier. Derfor er det også 

sandsynligt, at der kan komme yderligere stramninger i forbindelse med investering i 

ejendomme. I fremtiden kan det betyde at det kan blive meget svært at tjene penge på at 

købe og sælge investeringsejendomme.  

 

Det er naturligvis også muligt, at der vil komme lovændringer omkring indtjening på aktier i 

fremtiden og at det skulle beskattes yderligere i forhold til hvad det er i dag, eller love 

omkring hvordan der må investeres. Dette er dog ikke set i den seneste tid, men er ikke 

utænkeligt at det vil komme i fremtiden.  

 

Hvis man ser på hvilke fordele der er i at investere i et aktieindeks i forhold til at investere i 

en ejendom eller i en ejendomsportefølje, så er en af de store fordele at der lige nu er stor 

usikkerhed på ejendomsmarkedet. Specielt for investeringsejendomme med 

erhvervsudlejning, både grundet at man ikke ved hvordan Corona kommer til at påvirke den 

fremtidige belægning af udlejningsejendomme, og derved hvor mange ejendomme der 

kommer til at stå tomme og koste investorerne penge, men også i forbindelse med 

Blackstone-indgrebet og hvilken betydning det kommer til at have på fremtidig indtjening, i 

forbindelse med køb af en ejendom. 

 

Denne usikkerhed er der ikke på samme måde ved at investere i et aktieindeks. Da Corona 

kom i Marts 2020, så man at det danske C25 indeks faldt med cirka 25% på en måned. Man 

har så senere hen set at aktieindekset er kommet tilbage til samme niveau og over det 

niveau det lå på inden, Danmark og resten af verden lukkede ned. Derfor har man set den 
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indvirkning Corona havde på aktier og de er kommet stærkt retur, som tidligere sagt, så er 

vi ikke sikre på at man endnu har set hvad Corona kommer til at betyde for investering i 

ejendomme og derfor er der en del større usikkerhed ved at investere i dette fremfor 

aktieindekset. 

 

En anden fordel ved at investere i et indeks eller Jeudan fremfor at investere i en enkelt 

bolig, er at likviditeten er bundet i bygningen og at det vil være sværere at komme af med 

den og få sine penge retur. Ved investering i Jeudan eller et indeks, er der løbende handel 

med aktierne og man vil derfor relativt nemt kunne trække sig ud af investeringen. Ved at 

købe en enkelt ejendom, vil man være meget afhængig af, at der er en køber til netop denne 

ejendom når man ønsker at trække sig ud af investeringen. Dette kan være svært og man 

kan derfor være nødsaget til at give et afslag i prisen, for at sælge ejendommen og realisere 

sin gevinst eller sit tab. Likviditeten kan også være en udfordring, hvis man sammenligner 

Jeudan aktien med C25, da den ikke bliver handlet særligt meget og hvis man derfor valgte 

at investere stort i denne aktie, vil det enten tage lang tid at komme ud af aktien, eller også 

vil man skulle sælge aktierne til en lavere pris, end den pris der er på børsen når man vil 

sælge.  

 

Ved at investere i C25 indekset er omsætteligheden så stor, at det ikke vil være noget 

problem at kunne sælge ud af sin investering og kunne gøre dette rimelig hurtigt. Det vil 

også sige, at hvis man mangler likvider andre steder, vil det være muligt at tage noget fra 

denne investering og skyde ind i et nyt projekt, uden at sælge helt ud. Hvis man investerer 

i den enkelte ejendom, så vil man være nødt til at sælge helt ud for at få sine likvider ud. 

Man kan dog også få frigivet penge ved at optage yderligere lån i ejendommen. Det vil dog 

medføre, at man vil har yderligere omkostninger i forbindelse med at drive ejendommen.  

 

Risikoen ved kun at investere i en ejendom, er at man er meget afhængig af at netop dette 

område i byen stiger og at netop denne bygning, vil stige i værdi og vil være fuldt belagt hele 

tiden, så man ikke risikere, at der er tomgang i boligen. Risikoen er væsentligt mindre ved 

at investere i en større ejendomsportefølje, hvor man i højere grad vil være afhængig af at 

det samlede markedet i og omkring København stiger. Risikoen for at der er tomgang i 

boligen, er også mindre, da et enkelt lokale i tomgang i en bygning, vil stå for en høj 
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procentdel, som vil betyde at mange lokaler vil skulle stå tomme for at nå samme procentdel, 

ved at investere i en ejendomsportefølje. Når vi har kigget på Jeudans regnskab kan det 

også ses, at der ikke har været specielt meget tomgang i deres ejendomme, derfor må det 

også forventes at det fortsætter således i fremtiden.  

 

 

Historisk høje boligpriser og aktiekurser 

Da vi nu har diskuteret fordele og ulempe ved de tre investeringsmuligheder er det 

interessant at diskutere, hvilken indflydelse de nuværende priser på aktier og boliger helt 

konkret har for vores investering.  

 

Bolig 

Som det kan ses i analysen af Skindergade 20 kommer vi frem til et afkastkrav, der ligger 

lavere end det som forventes i salgsprospektet. Dette er faktisk en trend som man har set i 

flere år efterhånden. Der har løbende været faldende afkastkrav til ejendomme i hoved-

stadsområdet og ejendomme generelt. Det faldende afkastkrav hænger sammen med de 

faldende renter. De faldende afkastkrav har været med til at banke værdiansættelserne 

op, for jo lavere afkast der kræves desto mere er man villig til at betale for ejendommen.  

 

Mange investorer kigger på udviklingen i afkastet før renter sat i forhold til udviklingen i 

lånerenten. For 30 år siden havde du måske et afkast før renter på 6% og betalte 5,0% i 

rente. Dvs. et nettoafkast på 1,0%. I dag har du måske et nettoafkast på 3,25% og betaler 

1,5% i rente. Dvs. nettoafkast på 1,75%. Så teoretisk er plads til yderligere fald i 

afkastkravet og dermed højere priser. 

 

Nogle vil mene, at det er en usund udvikling der har været på boligmarkedet – specielt over 

de seneste år. Nogle mener, at der er begyndt at være små tegn på en boligboble, særligt 

hvis prisudviklingen fortsætter som nu. Det kan derfor være interessant at diskutere om 

timingen for at købe en udlejningsejendommen er den rigtige.  

Der har nemlig altid været en fortælling om at investering i mursten er fornuftig, men er den 

nu også det?  
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Som det bliver belyst i vores analyse, tog boligmarkedet i København et stort dyk som følge 

af finanskrisen i 2008. Det tog boligpriserne knap 10 år at vende retur til tidligere højder. 

Man skal derfor være meget sikker på tidshorisonten ved sin investering i ejendomme, den 

skal nemlig være lang. Man plejer jo ellers at sige, at mere sikre investeringer kan have en 

kortere tidshorisont, men det er ikke tilfældet med ejendomsinvestering. Specielt 

ejendomme til samme pris som Skindergade 20, her må netop likviditeten betragtes som 

værende en stor trussel.  

 

Aktier 

Den historie som vi ser på boligmarkedet, er præcis den samme på aktiemarkedet. C25 

indekset har allerede flere gange i 2021 slået ny rekord for højeste kurs. Historien var den 

samme i 2020 (på trods af pandemien) og ligeså året før. Man kan derfor frygte at vi er ved 

at nå et punkt, hvor aktiepriserne er pumpet så meget i luften, at vi skal se nogle korrektioner. 

Den interessante sammenligning kunne så være at se, hvor langt tid det tager aktieindekset 

at komme retur ift. boligpriserne.  

45 

Kigger man på den historiske udvikling for C20 indekset, kan man se, at aktiekurserne 

kommer noget hurtigere tilbage på sporet sammenlignet med de kvadratmeterpriser vi så i 

 
45 https://www.euroinvestor.dk/markets/stocks/europe/denmark/omx-copenhagen-20/history 
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analysen af det Københavnske boligmarked. Efter it-boblen tog det ca. 4 år at kommer 

tilbage til samme kursniveau og kigger man på finanskrisen, var man næsten tilbage på 

samme niveau efter 2-3 år.  

 

Selvom indekset på kort sigt kan påvirkes mere end boligmarkedet, har man historisk set et 

klart hurtigere bounce back. Den hurtigere tilbagevenden på aktiemarkedet sammenlignet 

med boligmarkedet er altså en fordel til aktieindekset. Det er dog også værd at notere, at 

boligmarkedet i København rimeligt konstant steg i perioden midt 90’erne til midt 00’erne. 

Boligpriserne på det danske marked har altså ikke lige så ofte udsving som aktiemarkedet, 

hvilket så taler til deres fordel.  

 

Da dette er en langsigtet investering vil vi ikke vurdere, at hverken de høje boligpriser eller 

aktiekurser er en enorm trussel. Dette uundgåeligt at der vil ske korrektioner på værdien af 

begge områder og så lang en periode, men det er samtidig tæt på umuligt at time markedet 

helt korrekt. De høje priser på både bolig- og aktiemarkedet skal altså ikke være årsagen til 

at vi ikke vil foretage en investering.  

 

Kræver man en for høj risikopræmie på aktier?  

Risikopræmien på aktier er den mergevinst man får ved at investere i aktier fremfor mere 

sikre alternativer såsom obligationer og ejendomme. Fortællingen har altid været, at 

investering i aktier er langt mere usikkert end alternativerne, derfor har investor altid krævet 

et langt højere afkast ved investering i aktier. Selvfølgelig er der noget sandhed i at der er 

større udsving på den korte bane, men er risikoen ved en lang tidshorisont faktisk så meget 

større?  

 

Behavioral Finance studiet arbejder meget med det psykologiske aspekt i investering. Her 

finder man blandt andet nogle interessante teorier om menneskers risikovillighed, og hvilke 

årsager der er til, at man agerer som man gør som investor. En teori der er spændende ift. 

risikopræmien på aktier er myopic loss aversion. Denne teori fortæller noget om at 

mennesket vægter tab højere end gevinst. Det vil for eksempel gøre meget mere ondt på 

en investor at tabe 100 kr. end det giver glæde at vinde 100 kr. Derfor er vi pr. natur 
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risikoaverse, da det gør mere ondt at tabe noget man har, end at vinde noget man alligevel 

ikke havde i forvejen.  

 

Dette spiller klart ind i den høje risikopræmie på aktier. Vores mental accounting gør, at vi i 

langt større grad husker de dårligere tider end de gode tider. Du kan spørge næsten hvilket 

som helst menneske om, hvad der skete for verdensøkonomien i 2007-2008, hvor alle har 

deres egen personlige vinkling på finanskrisen og hvor slemt det var. Men hvis du spørger 

det samme menneske om, hvor lang tid det tog aktiemarkederne at komme retur vil kun få 

kunne huske det præcist. Denne historie ville være den samme uanset, hvor langt man 

kigger tilbage i tiden. Kriser vil altid blive husket værre end opture vil huskes som positive.  

 

Denne bias har gjort, at vi kræver en utroligt høj risikopræmie på aktier. Dette bliver også 

kaldet the equity premium puzzle. Over det seneste århundrede har aktier klart 

overperformet obligationer og ejendomme, men folk søger fortsat mod den sikre havn. Det 

er netop denne bias mod de sikre investeringer den rationelle investor kan udnytte til hans 

fordel.  

 

Det er også meget vigtigt, at investor holder sig til den strategi der er lagt fra starten af og 

ikke går ind og laver væsentlige ændringer på deres investeringer. Undersøgelser viser, at 

investorer får sværere og sværere ved at handle rationelt på kapitalmarkederne. Dette 

handler i stor grad om den mængde nyheder mm. man har adgang til i dag. Det interessante 

aspekt i nogle af disse undersøgelser er nemlig, at investorer som ikke laver væsentlige 

justeringer i deres investering baseret på den information de modtager, klarer sig bedre på 

sigt.  

En specifik undersøgelse lavet via behavioraleconomics.com, viser at investorer som over 

en given periode bliver bombarderet med info om kursændringer, nyheder der kan påvirke 

ens investering og generelle samfundsøkonomiske nyheder, ender med at handle mere 

impulsivt end investorer som ikke får samme mængde info. Dette resulterede i markant 

bedre afkast til investorer som holdt sig til deres strategi og ikke blev påvirket af omverden.46 

 

 
46 Myopic Loss Aversion: A Behavioral Answer to the Equity Premium Puzzle? | BehavioralEconomics.com | 

The BE Hub 

https://www.behavioraleconomics.com/myopic-loss-aversion-a-behavioral-answer-to-the-equity-premium-puzzle/
https://www.behavioraleconomics.com/myopic-loss-aversion-a-behavioral-answer-to-the-equity-premium-puzzle/
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Det viser sig altså at investorer har meget svært ved at handle 100% rationelt 100% af tiden 

og det psykologiske aspekt, har stor betydning for vores ageren på de finansielle markeder. 

Disse teorier og undersøgelser er med til at bakke op om at den risikopræmie investor 

kræver kan være for høj ved aktieinvestering.  

 

Undersøgelserne der påpeger vores tendens til at blive påvirket af vores omverden ved 

investeringsbeslutninger er særlig interessant. Internet bliver mere og mere udbredt i 

verden, vi har adgang til langt flere sociale medier og nyhedsportaler end tidligere og vores 

telefon kan give os opdatering på lige hvad vi ønsker hvert femte minut. Man kan derfor 

forestille sig (eller frygte), at investorer i fremtiden kommer til at handle endnu mere impulsivt 

og derved gå glip af langsigtet afkast. Den større impulsivitet og derved risiko for større 

kursudsving vil give en risiko for at risikopræmien kan stige yderligere, netop grundet teorien 

om mypoic loss aversion. 

 

Diskussionen om fastsættelsen af risikopræmien på aktier, kan der skrives en hel opgave 

om i sig selv. Vi vil dog ikke dykke dybere ned i emnet, men synes det er en meget relevant 

vinkel at have med i opgaven, da det har stor indflydelse på hvilken investerings-

sammensætning vi finder mest fordelagtig.  
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Konklusion 

På baggrund af vores analyse og diskussion vil vi nu konkludere, hvilken investeringsløsning 

som vi vil anbefale. Der er klare fordele og ulemper ved de tre muligheder, men vi synes at 

der overordnet er en løsning, som giver bedst mening.  

 

Det lave renteniveau har stor betydning for, at både ejendomsmarkedet og aktiemarkedet 

har klaret sig rigtig godt over de seneste år. Det lave renteniveau vil vi derfor også udnytte 

til vores fordel når vi indgår denne investering. Den optimale løsning konkluderes derfor til 

at være køb af Skindergade 20, hvor der laves en 50% finansiering via fremmedkapital. Den 

kapital gældsfinansiering frigiver bliver brugt på, at investere i C25 indekset. Vi går ind i 

projektet med en tidshorisont på 10 år, da hverken boligmarkedet eller aktiemarkedet er 

faldet over så lang en periode samlet set. Denne løsning er vi kommet frem til af følgende 

årsager: 

 

Jeudan udlades af investeringen, da vi ikke kan finde tilstrækkelige fordele for denne 

sammenlignet med Skindergade 20 og truslerne er næsten de samme. Både for Jeudan og 

Skindergade 20 er omverdenen er en større trussel end selve nøgletallene. Jeudans risiko 

er dog en smule mere risikospredt, da der er flere ejendomme og derved mere geografisk 

spredning. En stor del af Jeudans ejendomsportefølje består af kontorejendomme. Det 

vurderes, at risikoen for at kontorejendomme i forhold til barer og restauranter i større grad 

påvirkes af de kulturelle ændringer, som corona har medført, med mere hjemmearbejde og 

flere onlinemøder, hvorfor kontorfællesskaber fremtidigt kan have større tomgang end 

tidligere.  

 

Den klare fordel ved Skindergade 20 sammenlignet med Jeudan er dog muligheden for at 

inkludere fremmedkapital. Her ser vi, at det meget lave renteniveau på det danske 

realkreditmarked giver gunstige muligheder for at indhente fremmedkapital. Netop dette – 

sammenholdt med større indflydelse på ejendommen – er årsgagen til tilvalget af 

Skindergade 20 frem for Jeudan.  
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Analysen viser, at kapitalomkostningerne ved Skindergade 20 med en belåning på 50% over 

10 år kun er 1,6%. Vi kan derfor acceptere et lavere afkast end hvad der forventes at vi får. 

Belåningen på 50% frigiver samtidig likviditet for 24.000.000 kr., som investeres i C25 

indekset. Vi opnår derfor en rigtig god spredning af risiko, da vi både investere i ejendoms-

markedet og aktiemarkedet. Det kan derfor konkluderes, at selv hvis der skulle komme 

lavere afkast end forventet på både Skindergade 20 og C25 indekset, så skal vi se 

væsentligt lavere afkast end historisk for at vores investering ikke er profitabel.  

 

Det er dog meget vigtigt at slutteligt notere, at den geografiske og branchemæssige 

spredning i vores investering ikke vil være i top. Næste investeringsprojekt som skal 

foretages af investeringsfonden skal derfor placeres uden for Danmark. Dette er essentielt 

for at bevare den optimale balance blandt fondens investeringer.  
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