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eksperten

Jørgen Svendsen skriver hver måned om pension
her på pengesiderne i Business lørdag.

Nordea Pension igen bedst til
afkast på markedsrentepensioner
Investering. Vindertaktikken i 2014 har været en generel overvægt af aktier samt alternative investeringer.
Nordea Pensions kunder kan med rette
løfte armene og glæde sig over The Double.
Det populære opsparingsprodukt Nordea
Vækstpension er nemlig markedsvinder
på firmapensionsmarkedet for andet år i
træk. Nordeas vindertaktik i 2014 har været
en generel overvægt af aktier på et positivt
aktiemarked, gode merafkast fra de underliggende forvaltere samt en overvægt af forvalterne inden for alternative investeringer,
ejendomme og ikke mindst stabile aktier.
Endelig var Vækstpension pænt eksponeret til den styrkelse, der skete af stort set alle
valutaer over for euroen og dermed danske
kroner. Guldmedaljen i afkast kan dedikeres
til Nordeas investeringschef, Anders Schelde,
og hans dygtige investeringsteam – som altså
igen i år har formået at trimme investeringerne bedre end konkurrenterne.

Generelt blev 2014 fænomenalt positivt
2014 har været et fænomenalt investeringsår
med faldende renter og stigende aktiekurser
på de fleste markeder, så for de fleste investorer blev det et rigtig positivt år både for aktier
og obligationer. Danske aktier har været
blandt de bedst præsterende i 2014 på globalt
plan med afkast over 20 procent – hvor særligt den største aktie i indekset Novo trak op
med 33 procent i afkast.
Men det er særligt obligationsporteføljerne, som overgår al forventning. Statsobligationer og erhvervsobligationer leverer
afkast i niveauet 15 procent.
De ekstraordinært høje obligationsafkast
er skabt ved årets store rentefald. Men også
afkastet på pensionsselskabernes ejendomsporteføljer er det gået fint med.
PFA tager sølv i 2014, men fastholder førstepladsen på den lange bane.
Afkast skal altid vurderes over en længere
årrække, og når de opnåede pensionsafkast
akkumuleres år efter år, er PFA fortsat bedst
til at få pensionskronerne til at yngle.
I skema 1 er oplistet pensionsselskabernes
afkast de seneste ni år på de mest anvendte
markedsrentepensioner. PFA Pension ligger
bedst på den lange horisont, men Nordea
haler ind og snupper en fornem andenplads.
Dykker man ned i skemaet og ser på de
enkelte afkastår, har PFA opnået det bedste årsafkast i to af de ni år (markeret med
grønt), men vigtigere for topplaceringen er,
at PFA som det eneste pensionsselskab har
undgået at være dårligst i et afkastår (markeret med rødt).
PFA får »lidt hjælp« til toppplaceringen
gennem både et merafkast fra PFAs Kundekapital og som følge af lavere investeringsomkostninger, IÅOP. Disse to økonomiske
fordele får størst relativ effekt på forsigtige
investeringsprofiler, hvor man vil kunne se
et større afkastforspring i PFAs favør.
Generelt ligger IÅOP pænt i den lave ende
af prisskalaen hos alle pensionsselskaberne
(IÅOP er listet i skema 1).

I en prissammenligning til de udskældte,
dyre danske investeringsforeninger sælger
pensionsselskaberne deres investeringsprodukter på et niveau, som er omtrent halv
pris.

Røde tal
Bankpension kommer trist igennem den
lange ni års investeringshorisont og er bundproppen i den samlede afkastserie. Bankpension falder helt igennem med det største
minus på 31 procent i afkast i 2008, men også
bundplaceringer i både 2013 og 2014 er svære
at komme sig over.
I skemaet ses, at Bankpension i gennemsnit er 2,5 procent dårligere til afkast end
PFA Pension for niende år i træk. Havde du

eksempelvis opsparet en million kroner og
været uheldig at være i Bankpension for ni
år siden – og ikke i PFA – ja, så mangler der
340.000 kroner på din pensionskonto alene
på grund af dårligere afkast.
De fleste pensionsselskaber kan således
sagtens hævde, at de er bedst til afkast. De
kan være bedst et enkelt år, i en bestemt periode, på en udvalgt risikoprofil og så videre.
Det er ikke helt forkert, men i den samlede
score kan man ikke løbe fra de dårligste
perioder, og de er svære at komme sig over
som pensionskunde. Dog er de i skemaet
viste risikoprofiler kun tilnærmelsesvis
ens. Men ved at fokusere på et snit over ni år
(2006-2014) udglattes en god del af risikoprofilforskellene. Vindertaktikken på den lange

bane er risikominimering – at undgå fejl og
chancer med for stor varians. Det er nemlig
særligt de dårligt afkasts resultater, der ødelægger den samlede pointserie. Et 20 procent
negativt fald i afkastet kræver 25 procent i
positivt afkast at indhente – lidt som når der
regnes med moms.

Bankpension dårligst til omkostninger
Er du kunde i Bankpension får du ikke
engang tilskrevet det i skemaet viste
beskedne investeringsafkast. Der fradrages
nemlig yderligere en procent af afkastet, før
resten tilskrives pensionskontoen. Eksempelvis får kunderne i Bankpension ikke det
i skemaet viste afkast på 7,5 procent i 2014;
de får kun tilskrevet 6,5 procent. Bankpen-
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Uddannet aktuar og direktør i AFPR. Forsikringsmægler og rådgiver inden for forsikring og pension.
Tidligere ansat som direktør i pensionsselskaber og mæglervirksomhed. JS@afpr.dk

G R A F I K
Samlede investeringsomkostninger (IÅOP)
Dårligste årsafkast
Bedste årsafkast

Markedsrentepensioner
SKEMA 1
Nr.

Afkast i markedsrentepensioner

(de mest populære produkter)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pct.

3 år

5 år
6 år
7 år
8 år
Så meget er 100 kr. blevet til på antal år

9 år

Afkast
Pct.

IÅOP*
Pct.

1

PFA Pension Plus B:C

7

2

-18

22

16

-2

15

13

11,3

144

164

200

164

168

179

6,7

0,67

2

Nordea Væktpension V4 (LM)

4

6

-20

19

13

-1

10

15

13,6

144

160

191

153

162

168

5,9

0,99

3

Topdanmark profil 60:40

12

2

-21

17

11

-4

14

14

9,6

142

152

177

140

143

160

5,4

0,53

4

Skandia MATCH 4

6

-3

-26

30

17

-3

14

11

10,3

139

158

206

153

149

158

5,2

1,14

6

Danica Balance 60:40

5

AP UDLØB 2029

7

SEB Markedspension ML

6

BANKPENSION 50:50/H:M)

8

2

-22

22

13

-3

13

9

9,1

134

147

180

140

143

155

5,0

0,94

11

4

-30

23

14

-1

13

12

8,4

137

155

190

133

138

153

4,9

1,09

7

-1

-21

22

12

-4

12

11

9,1

135

145

177

140

138

147

4,4

0,83

14

6

-31

19

17

-4

13

7

7,5

130

146

173

120

127

145

4,2

0,83
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KILDE / PENSIONSSELSKABERNES AFKAST I MARKEDSRENTE. DER ER IKKE REDUCERET I ÅOP/FORØGET I ÅRS AFKASTET MED EVT. KUNDERABATTER.

G R A F I K

Bankpensions enorme jobskifte- og flyttegebyr
SKEMA 2
Kr.
Årlig Indbetaling

Gens. afkast i
Bankpension
efter konsolideringsfradrag

75.000 3,2 pct.

1,0 pct.

Opsparing

500.000 Konsoliderings
omkostning

1

593.400 5.750

2

689.789 11.684

3

789.262 18.582

4

891.918 26.475

5

997.860 35.394

Administrationsfradrag til
konsolidering
Fradrag i
pensionsformuen

Alm. flyttegbyr
1.875

Mistet opsparing
ved jobskifte

Samlede
flytteomkostning
37.269

KILDE / PENSIONSSELSKABERNES AFKAST I MARKEDSRENTE. DER ER IKKE
REDUCERET I ÅOP/FORØGET I ÅRS AFKASTET MED EVT. KUNDERABATTER.
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Trænger dit ﬂade industritag
til en renovering?
Vi er eksperter i vandtætning,
forsegling, renovering og
genetablering af næsten alle
overﬂader med produkter der
inderholder en ﬂydende
polyuretan membran.
Vore produkter løser problemer på:
Tagpap, Betontage, EPDM gummitage,
Asfalttage mm.

• Vi har måske markedets bedste
produkter inden for vandtætning og
forsegling af overﬂader.
• Alle vore produkter er testet og har lang
levetid.
• Vi er konkurrencedygtige på både pris,
kvalitet og service.
• Vi gør os meget umage med vort arbejde.
• Vi er landsdækkende.
• Vi har 40 års erfaring i byggebranchen.

Vi løser dit tagproblem og tilbyder:
Den store variation i størrelsen på pensionsselskabernes årsafkast viser endnu en gang, at der er
stor forskel på, hvor mange ferierejser eller anden
luksus der bliver råd til, alt efter hvor og hvordan
man sparer op til sin tilværelse som pensionist.
Foto: Scanpix

sion har tilsyneladende »glemt« at oplyse
kunder og borgere om dette kæmpefradrag
i begge brancheforeningens ellers så strikse
og regelbundne ÅOP-oplysningsværktøjer
(»Omkostningsberegneren« og »Fakta om
Pension«).
Bankpension lover dog at tilbagebetale
det konfiskerede omkostningsfradrag, men
kun hvis du bliver i pensionsselskabet helt
frem som alderspensionist, og pengene ikke
er brugt på andre udfordringer.
Men skifter du job (eller vil du væk fra
Bankpension på grund af de ringe afkast),
konfiskerer selskabet hele det hele.
I skema 2 er udregnet et eksempel, hvor
pensionskunden skifter job efter fem år i
Bankpension. Det samlede flytteomkost-

ningsfradrag kan opgøres til 37.269 kroner.
Til sammenligning tager det næstdyreste
kommercielle pensionsselskab mindre end
1.800 kroner i samlede flytteomkostning.
Bankansatte, der har eller har haft pensionsaftaler i Bankpension, bør klage deres
nød til arbejdsgiveren og videre til Forbrugerrådet, Forsikringsankenævnet, Brancheforeningen, Ombudsmanden og Finanstilsynet.
Jeg synes, det er et helt urimeligt højt og
stavnsbindende jobskiftegebyr. Det er efter
min vurdering i konflikt med reglerne om
kontribution og rimelighed og ikke mindst
politikernes krav om pensionsspilleregler,
som sikrer et frit og bevægeligt arbejdsmarked.

Serviceeftersyn

Totalrenovering

Solreﬂekterende
membran

Serviceeftersyn og
småreparationer.
Kom vandskader og
lignende i forkøbet, så
undgår du de helt store
udgifter.

En totalrenovering
af det bestående tag er
billigere end en udskiftning og så hoder det
måske endda
længere.

Ved at påføre
taget en membran med
solreﬂekterende
effekt på 93%,
spares el-energi
el ene g til
klimaanlæg.
klimaanlægg.

Tlf.: 7020 1455 Mail: per@perberg.dk www.tagmembran.com

