Danmark
T i r s d a g 2 2 . o k T o b e r 2 0 19

18 E R H V E RV
Der er udsigt til, at der bliver lidt mindre pensionsopsparing til at nyde sit otium ved Cap
Farat i Sydfrankrig - på trods af at afkastene i år hidtil har været meget høje. arkivfoto:
Jens nørgaard Larsen/ritzau Scanpix

Trods mørkere
udsigter bliver
du forgyldt på
din pensions
opsparing

Landets næststørste pensionsselskab har opnået det højeste
afkast nogensinde på pensioner til markedsrente i årets første
ni måneder. Men det er en stakket frist. Udsigterne er mørkere.
Povl Dengsøe og Frederik m. Juel

pode@berlingske.dk /fmj@berlingske.dk

Pension: Det kan godt være,
at udsigterne for den globale økonomi er blevet ringere, men pengene er væltet
ind på pensionsopsparingerne i årets første ni måneder. De bedste afkast ryger
op i næsten 18 procent på
de såkaldte markedsrentepensioner – pensioner uden
garanti. I det hele taget er der
rigtig mange danskere, der
indtil nu i år har fået tocifrede afkast på deres pensionsopsparing.
Det står i modsætning
til både de officielle fremtidsudsigter for pensioner,
der netop er skruet ned,
og 2018, hvor året som helhed endte med negative afkast på pensionsopsparingen for mange danskere.
Landets
næststørste
pensionsselskab, Danica,
kan bryste sig af at have leveret nogle af de højeste afkast hidtil i 2019, mens landets største pensionsselskab,
PFA Pension, halter lidt efter.
Bortset fra 2009 er der hos
Danica tale om det højeste
afkast nogensinde.
Det viser tal for danskernes pensionsafkast fra analysebureauet Morningstar.
For unge kunder med 30
år til pensionen er afkastet
på 17,5 procent, og for de ældre kunder med fem år til
pensionen er det tilskrevet
et afkast på 11 procent hos
Danica.
Investeringsdirektør Anders Hjælmsø Svennesen
peger især på store kursgevinster på obligationer på grund
af de rekordlave renter.

FakTa
FoRudsæTningeR FoR PensionsPRognoseR
zI 2018 blev det indført, at et sagkyndigt og ?uafhængigt
råd hvert år fastsætter forudsætningerne for prognoser for
pensionsopsparingen.
zDe indhenter oplysninger fra international finanshuse
og laver på den baggrund et forventet afkast på de enkelte
aktivklasser.
Over de næste ti år forventes disse afkast:
Stats- og realkreditobligationer:
1,0 %
2,5 %
Investment grade (høj kvalitet) obligationer:
4,1 %
High-yield (høj risiko) obligationer:
Emerging markets statsobligationer: 5,3 %
Globale aktier (udviklede markeder):
5,5 %
Emerging markets aktier:
9,1 %
Unoterede aktier:
8,8 %
6,0 %
Infrastruktur:
6,2 %
Ejendomme:
Hedgefonde: 4,9 %
Efter ti år forventes disse afkast:
Obligationer:
3,5 %
Aktier:
6,5 %
Rådet består af formand Jesper Rangvid, professor på CBS,
Torben M. Andersen, professor ved Aarhus Universitet, Peter
Engberg Jensen, tidl. adm. direktør i Nykredit.

- Overordnet set har der
været medvind på alle cykelstier. Renterne er faldet,
og aktierne er steget. Det er
en god kombination, da det
betyder, at vi både tjener på
aktier og obligationer. Hvis vi
i starten af året skulle gisne
om udviklingen i renterne, så
havde vi forventet, at så store
rentefald, som vi har set, ville kræve, at de fundamentale
økonomiske forhold havde
været langt værre, siger han.

Renterne kan godt falde

Anders Hjælmsø Svennesen påpeger, at omverdenen
hverken har budt på mar-

kedsfald eller økonomisk
nedtur.
- Det er overraskende, at
renterne er faldet så meget,
og obligationer har givet så
positive afkast. Givet de lave
renteniveauer ved årets indgang, har vi oplevet meget
høje afkast på obligationer i
år, tilføjer han.
På aktiesiden oplevede investorerne et stort fald mod
slutningen af fjerde kvartal
2018, og de store afkast skal
ses i lyset af, at de er kommet
tilbage fra det fald. Og fremadrettet betyder det nu høje
udgangspunkt også noget for
udsigterne.

- Når vi ser fremad, så er
det sådan, at jo mere afkast vi har fået up front, desto lavere afkast forventer
vi fremover. Renterne kan
godt falde yderligere, men
på et tidspunkt vil det stoppe. Så længe renterne er lave,
og der er nogenlunde vækst
i økonomien, så kan aktier
fortsat klare sig fornuftigt. Vi
skal nok bare ikke regne med
årlige tocifrede stigninger i
aktiekurserne de kommende år, siger Anders Hjælmsø
Svennesen.

Tag mest mulig risiko

I tallene fra Morningstar
er der tale om et markedsprodukt med det, som kaldes middelrisiko. Det er det

produkt, som de fleste danskere vælger, hvis de har et
markedsprodukt. Samtidig
er tallene lavet for personer
med henholdsvis 30 år til
pension, 15 år til pension og
fem år til pension. Det skyldes, at disse markedsprodukter er cykliske. Det vil sige, at
andelen af aktier automatisk bliver bragt ned, efterhånden som man nærmer
sig pensionsalderen.
Analysen fra Morningstar
viser, at Danica leverer de
bedste afkast for en person
med både 15 år og fem år til
pension. PFA som ellers har
klaret sig bedst en række år,
er denne gang ikke med i top
tre, uanset hvilken liste man
ser på.

Selvstændig investeringsrådgiver Nikolaj Holdt
Mikkelsen fremhæver, at
ranglisten i høj grad afspejler, hvor stor en andel af aktier de enkelte selskaber har
i markedsprodukterne med
middelrisiko.
- Selv om det er de samme kundeprofiler, som pensionsselskaberne arbejder
med, er der stor forskel på
sammensætningen af porteføljerne. Noget af det, der
slår igennem i år, er aktierne. Pensionsselskaberne
skal naturligvis være dygtige
til at vælge aktier, der klarer
sig godt, men det handler
måske i endnu højere grad
om, hvor mange aktier, der
skal være i porteføljen, siger
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Surt show: Afkastet
på din pension
dykker fremover
En række eksperter spår, at afkastet på din
pension vil falde fremover. Det skyldes først
og fremmest de fortsatte rentefald.
Povl dengsøe og Frederik m. Juel

pode@berlingske.dk / fmj@berlingske.dk

Pension: Selv om det er gået rig
tigt godt med afkastet på de fleste
danskeres pensionsopsparing i år,
så bliver det ikke ved med at gå så
godt, mener eksperterne. For an
det år i træk er der skruet ned for
udsigterne for din pension. De for
ventede afkast over de næste ti år er
sat ned for de fleste typer af investe
ringer i forhold til 2019.
Det skyldes først og fremmest, at
renterne er lavere end for et år si
den, oplyste professor Jesper Rang
vid fra CBS, da han præsenterede
prognoserne.
 De forventede obligationsafkast
er lavere end sidste år. Hovedsage
ligt som følge af at renterne er lave
re nu end for et år siden. De forven
tede aktieafkast er uændrede eller
lidt højere, konkluderede han.
Til gengæld er de forventede af
kast for horisonter længere end ti år
uændrede i forhold til 2018.

Vækst og inflation

Nikolaj Holdt Mikkelsen og
fortsætter:
 Fremadrettet bliver for
delingen mellem aktier,
obligationer og alternativer
endnu mere vigtig. Mange
obligationer giver afkast tæt
på nul, så har man en lang
horisont, skal man passe
på med at tage for lidt i ri
siko. Man bør snarere gå op
i risiko, det vil sandsynlig
vis give en større pensions
opsparing.
Pensionsekspert og uaf
hængig aktuar Søren Ander
sen mener, at opsparerne
skal glæde sig over, at det er
gået rigtigt godt i år, men vi
må samtidig forvente, at det
ikke kan vare ved.
 De langsigtede forven

tede afkast vil være lavere.
Men der vil være udsving.
Der vil være år, hvor det
gør godt, og år, hvor det går
dårligere. Man skal glæde sig
over årene, hvor det går godt,
men ikke forvente, at det vil
gå på samme måde frem
over, siger Søren Andersen.
 På længere sigt vil der
komme lavere afkast. Det er
ikke til at sige, hvornår det
kommer. Det kan godt være,
at der kommer et eller to år
mere, hvor det går godt med
aktierne, siger Søren Ander
sen, der er enig med Niko
laj Holdt Mikkelsen i, at hvis
man er ung, er det en god idé
at gå efter at have mange ak
tier i pensionsopsparingen.
Søren Andersen glæder sig
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Når vi ser fremad,
så er det sådan, at
jo mere afkast vi
har fået up front,
desto lavere afkast
forventer vi fremover.
anderS HJælmSø SvenneSen,
InveSterIngSdIrektør HOS
danIca

samtidig over, at det er gået
godt med Danica i år, fordi
selskabet i en række år har
haft det lidt svært, når det
gælder afkastet.

I 2018 blev det indført, at et sagkyn
digt og uafhængigt råd med Jesper
Rangvid i spidsen hvert år fastsæt
ter forudsætningerne for progno
ser for pensionsopsparingen, og
rådet baserer sine bud på fremti
den på oplysninger fra internatio
nale finanshuse. På den baggrund
opgør rådet et forventet afkast på
de enkelte aktivklasser.
Investeringsdirektør Anders
Hjælmsø Svennesen påpeger, at det
er en svær disciplin at se ind i afka
stenes fremtid.
 Det er for nuværende svært at
sige noget præcist om forudsætnin
gerne for prognoserne. De er bygget
på en forventning om, at inflatio
nen på længere sigt er i omegnen af
to pct., samt at vi oplever en vækst i
økonomien på to til tre pct. Central
bankerne har en målsætning om en
inflation omkring to pct., men pen
gepolitikken forventes ikke at have
den samme effekt, fordi den allere
de er blevet brugt meget aktivt, og
renterne er så lave, siger han.
 Så det er finanspolitikken, der
skal skabe vækst og inflation frem
adrettet,« siger han og vurderer, at
en situation som i Japan med lav
inflation og lave renter godt kan
blive situationen over en længere
periode.
 Det er et realistisk og sandsyn
ligt udfald. Fra centralbanker og
politisk side forsøger man at få in
flation og vækst – men det kan væ
re, at det ikke lykkes, siger Anders
Hjælmsø Svennesen.
Danica har placeret 10 til 15 pct. af
investeringerne i såkaldte alternati
ver, som kan være infrastruktur og
alternativ energi.
 Det er begrænset, hvor meget de

renterne er gået ned, og derfor er
der mindre afkast på obligationer,
siger professor Jesper rangvid.
arkivfoto: nIels ahlmann Olesen/
ritzau Scanpix
spiller ind på afkastet i de år, hvor
de børsnoterede aktier stiger så me
get, som vi har oplevet i år. Men når
aktiemarkedet ikke stiger så meget,
trækker alternative aktiver afkastet
op, siger han.
Foruden formand Jesper Rangvid
består rådet af Torben M. Andersen,
professor ved Aarhus Universitet,
og Peter Engberg Jensen, tidl. adm.
direktør i Nykredit.

Godt med nye prognoser

De foreløbige tal for afkastet i år vi
ser, at de lidt svagere tider for afka
stet ikke er sat ind endnu. Tværti
mod har 2019 givet rigtigt flotte
afkast for de danskere, der har de
nye pensioner i form af markeds
produkter, viser tal fra Morningstar.
Mange danskere har indtil nu i år
fået tocifrede afkast på deres pen
sionsoparing.
Uafhængig pensionsekspert Sø
ren Andersen er enig i, at det ikke
kan vare ved. Han mener, at det er
godt, at der er kommet nye progno
ser for afkastet på danskernes pen
sionsopsparing. Han fremhæver, at
det er lidt forskelligt, hvordan man
skal forholde sig til prognoserne af
hængigt af ens alder.
 Hvis man er meget ung, behøver
man ikke forholde sig til risiko. Så
skal du tage alt den risiko, du kan
med din pensionsopsparing. Når
du nærmer dig pensionsalderen,
skal du forholde dig til afkastet på
en anden måde. I den situation skal
du se på de prognoser for afkastet,
som branchen kommer med. De
prognoser har hidtil været for op
timistiske, men er nu blevet meget
mere realistiske, siger Søren Ander
sen.

