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Vedr. Præsentation af status på kapitalforvaltningen i forbindelse 
med godkendelse af årsrapport 2018 

Sagsbehandler Koncernøkonomi  

Baggrund 

Bestyrelsen besluttede i december 2015 at gå fra én kapitalforvalter med 
mandat til kun at investere i danske stats- og realkreditobligationer til 2-4 
kapitalforvaltere med mandat til at investere i minimum 75 % danske stats- 
og realkreditobligationer med op til 5 års varighed og maksimum 25 % an-
dre aktivklasser (aktier og virksomhedsobligationer). 

Direktionen besluttede efterfølgende på mødet den 2. november 2016 at ud-
mønte bestyrelsens mandat i den finansielle styringspolitik. Af den fremgår 
det, at strategien for de andre aktivklasser skal være et langsigtet glidende 
gennemsnit på 12,5 % over en 4-årig periode og med maks. 3 års varighed 
for danske stats- og realkreditobligationer. Der kan investeres i investerings-
foreninger. 

Den 25. oktober 2016 godkendte bestyrelsen den etiske investeringspolitik. 
Den tilsiger, at investeringsstrategien skal baseres på 10 konventioner, der 
har sit ophav i FN, OECD og industrien selv. 0-tolerance over for investe-
ringer i etisk udfordrede selskaber er ikke en praktisk mulighed. Derfor ope-
rerer KU med grænseværdier på bestemte områder, der alle er defineret ud 
fra en omsætningsbetragtning. Der kan ikke investeres i selskaber, hvor om-
sætningen for våben, tobak, spil, pornografi eller fossile brændstoffer er 
større end 5 %. KU kan heller ikke være investor i et forsyningsselskab, hvis 
produktionskapaciteten fra kul udgør mere end 50 %. 

Pr. 1/6-2017 fik Nykredit, SEB og Sydbank, som vandt EU-udbuddet, hver 
tildelt 0,7 mia. kr. De tre kapitalforvaltere er forpligtet til to gange årligt at 



 

SIDE 2 AF 5 lade deres dispositioner screene af et internationalt anerkendt screeningssel-
skab, der således fungerer som garant for, at KU’s etiske investeringspolitik 
overholdes. Derudover skal forvalterne én gang årligt afgive en erklæring 
om, at KU’s etiske investeringspolitik er overholdt. Dette har alle tre forval-
tere gjort i forbindelse med årsafslutningen. 

Eftersom udvalget af etisk forsvarlige investeringsprodukter (investerings-
foreninger) fortsat er begrænset, har kapitalforvalterne oplyst, at de etiske 
retningslinjer kan have betydning for afkastet. KU kunne sandsynligvis 
opnå et større afkast ved investeringer i investeringsforeninger, der f.eks. 
rummer uetiske selskaber. 

 

Status – hvordan er det gået siden 1/6-2017? 

Følgende tabel viser det akkumulerede nettoafkast (dvs. afkast minus om-
kostninger) for 2017, 2018, 1/1-28/2 2019 samt totalt for hver af de tre for-
valtere: 

Kapitalforvalter 
(mio. kr.) 

Nettoafkast  
2017  

Nettoafkast  
2018  

Nettoafkast  
jan-feb 2019 

Nettoafkast  
i alt  

Nykredit 10,0 -0,3 10,3 20,0 
SEB 7,9 -1,6 14,3 20,6 
Sydbank 4,2 -4,4 9,2 9,1 
Saldo 22,1 -6,3 33,8 49,7 

Følgende graf viser det akkumulerede afkast i mio. kr. for hver forvalter si-
den 1/6-2017 og frem til 28/2-2019. Derudover er det totale afkast af KU’s 
samlede portefølje samt benchmark1 indlagt i grafen: 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1 Benchmark er et markedsindeks, der kan bruges som sammenligningsgrundlag for en spe-
cifik investering. Det bruges til at bestemme, om resultatet af en investering er markedstil-
svarende. Her er indekset for danske realkreditobligationer valgt for at vise resultatet af be-
slutningen om at gå fra et rent obligationsmandat til et blandet mandat. Det skal bemærkes, 
at indekset baserer sig på den samlede investeringsportefølje og således ikke kan sammenli-
ges direkte med den enkelte forvalters resultater. 
 



 

SIDE 3 AF 5 Som det fremgår af både oversigten og af grafen har Nykredit og SEB klaret 
sig bedst i hele perioden frem til 28/2-2019, mens Sydbank i det meste af 
perioden har ligget langt under de andre to. Dette skyldes primært, at Syd-
bank kører en mere forsigtig linje end både SEB og Nykredit, idet Sydbank 
investerer i aktier i mindre omfang. I tilfælde af, at den nuværende handels-
krise mellem USA og Kina udvikler sig til en handelskrig, vil Sydbank efter 
al sandsynlighed klare sig bedre igennem grundet deres forsigtige investe-
ringsstrategi. 

Med hensyn til det negative afkast i 2018 skyldes det primært det uforudsete 
kursdyk på aktier i december 2018. Det er vigtigt at bide mærke i, at der lø-
bende er tale om et øjebliksbillede. Som det fremgår af ovenstående tabel og 
graf, er tabet i 2018 allerede indhentet i de første 2 måneder af 2019. Det er 
endvidere vigtigt at notere sig, at KU klarede sig bedre end samtlige pensi-
onskasser i 2018.2 Pensionskassernes afkast lå mellem -2,4 % og -7,7 %, 
mens KU’s afkast udgjorde -0,3 % sidste år. 

Følgende tabel viser aktivtypen fordelt pr. forvalter og totalt pr. 28/2-2019: 

Kapitalforvalter Nykredit SEB Sydbank Total 
Aktivtype Mio. kr.  % Mio. kr.  % Mio. kr.  % Mio. kr.  % 
Stat/realkreditobl. 540,9 75,1 606,1 84,1 626,5 88,4 1.773,5 82,5 
Aktier 48,1 6,7 105,7 14,7 37,0 5,2 190,8 8,9 
Virksomhedsobl. 122,8 17,1 6,3 0,9 44,3 6,2 173,4 8,1 
Diverse kontanter3 8,2 1,1 2,6 0,4 1,2 0,2 12,0 0,6 
I alt 720,0 100,0 720,7 100,0 709,0 100,0 2.149,7 100,0 

Følgende graf viser markedsværdien (mio. kr.) af KU’s portefølje hos de tre 
forvaltere siden januar 2018 og frem til februar 2019: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
2 Kilde: Børsen, 10. januar 2019 – Dannebrog Invest, Morningstar Direct og pensionssel-
skaberne 
3 Posten består af kontantbeholdninger i investeringsforeninger og på depotkontiene.  



 

SIDE 4 AF 5 Risikovurdering af investeringsporteføljen 

Risikovurderingen af KU’s porteføljer er alene et udtryk for, hvad KU i 
værste tilfælde kan risikere at tabe, og ikke et udtryk for, hvad KU forventer 
at tabe med den nuværende porteføljesammensætning. Alle tre forvaltere 
forventer at opnå et positivt afkast i 2019. 

Af følgende oversigt fremgår det forventede afkast 1 år frem samt en risiko-
vurdering af KU’s tre porteføljer ved anvendelse af to begreber; Value-at-
Risk (VaR) og renterisiko:  

Kapitalforvalter 
(mio. kr.) 

Forventet  
afkast  

1 år frem 

VaR  
99,5 %  

1 år 

VaR 
95 %  
1 år 

Renterisiko  
med rente- 

stigning på 1 % 
Nykredit 1,14 -60,5 -34,5 -18,3 
SEB 3,18 -51,2 -31,2 -10,6 
Sydbank 1,50 -24,9 -16,4 -13,4 
I alt 5,82 -136,6 -82,1 -42,3 

 
Note: Forventet afkast og VaR beregnes på totalporteføljen.4 Renterisiko beregnes alene på 
obligationsporteføljen. Både VaR og renterisiko viser forventningerne 1 år frem fra opgø-
relsesdatoen. Forventet afkast er oplyst af kapitalforvalterne. 
 
VaR viser, hvad porteføljerne maksimalt vil tabe i mio. kr. med hhv. 99,5 % 
og 95 % sandsynlighed i løbet af 1 år under normale markedsforhold.5 Der 
er derfor ikke taget hensyn til naturkatastrofer, store konkurser eller andre 
ekstreme tilfælde.  

Renterisikoen viser det beregnede tab på obligationsbeholdningens værdi i 
tilfælde af en rentestigning på 1 %. Desto højere renterisiko, desto følsom-
mere er porteføljen for renteændringer.6  

Følgende figur med stresstests angiver, hvordan KU’s tre porteføljer ville 
agere under historiske kriser med tilhørende markedsudsving som f.eks. 
Brexit-afstemningen i 2016:  

                                                 
4 VaR er her beregnet ved hjælp af metoden ”Historisk Simulation” over 3 år. 
5 Det betyder også, at porteføljerne med hhv. 0,5 % og 5 % sandsynlighed vil tabe mere 
end det angivne beløb i løbet af 1 år. 
6 Skulle renten i stedet falde, vil KU få en mindre gevinst end tabet ved rentestigningen. 



 

SIDE 5 AF 5 

 
F.eks. vil en gentagelse af Brexit i 2016 med den nuværende porteføljesam-
mensætning for alle tre porteføljer betyde et positivt afkast af varierende 
størrelse. Derimod hvis den finansielle krise i Rusland i 2008 gentages, vil 
Nykredits portefølje lide et betydeligt tab, mens SEB’s og Sydbanks porte-
føljer vil opnå betydelige gevinster. 

 
 
 
 
 
 




