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Velkomst 21. marts 2019 
 
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til ordinær 
generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest, 
Investeringsforeningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske 
Portefølje. Der er i år 388 deltagere, som har tilmeldt sig. Efter 
generalforsamlingen byder vi på en let anretning i den store og den lille 
sal her udenfor.  
 
Hvis der er spørgsmål og kommentarer, vil jeg bede jer om at stille dem 
her fra talerstolen. Af hensyn til referatet er det vigtigt, at I 
præsenterer jer, inden I stiller spørgsmålet.   
  
I henhold til foreningernes vedtægter §15 stk. 1 skal bestyrelsen 
udpege en dirigent. Vi har igen i år bedt advokat Per Buttenschøn fra 
advokatfirmaet DLA Piper om at påtage sig denne rolle.  
 
Jeg vil lige præsentere de tilstedeværende her på scenen. Det er ud over 
mig selv næstformand i bestyrelsen Soli Preuthun og 
bestyrelsesmedlemmerne Steen Konradsen og Bo Sandemann 
Rasmussen. Derudover er det direktør Jan Houmann og Per 
Buttenschøn, der som nævnt er dirigent.  
 
Jeg overlader hermed ledelsen af generalforsamlingen til Per 
Buttenschøn.   
 
… Planche med dagsorden 
 
  



Bestyrelsens beretning  
 

  
 
 

I min gennemgang vil jeg komme ind på følgende: 
 

 De væsentligste overskrifter fra 2018 

 Markedsudviklingen i 2018 og forventninger til 2019  

 Til sidst øvrige begivenheder i Investeringsforeningen Jyske 
Invest, Investeringsforeningen Jyske Portefølje og 
Kapitalforeningen Jyske Portefølje 

 

 
De væsentligste overskrifter fra 2018 
  



 
 Årets samlede resultat i de tre foreninger blev et underskud på 

4,3 mia. kr. 
 

 Obligationsafdelingerne udviklede sig forskelligt i 2018. 
Afdelingerne, som investerer i virksomhedsobligationer, samt nye 
markeder gav negative afkast, mens afdelingerne, som investerer 
i traditionelle – hovedsageligt danske - obligationer gav små 
positive afkast. Værst gik det for Jyske Invest Nye 
Obligationsmarkeder med et afkast på minus 8,86%, mens de 
traditionelle afdelinger gav et positivt afkast på under 1%.   
 

 Modsat sidste år havde aktieafdelingerne et svært år med 
negative afkast. Afdelingen Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet gav 
et lille, positivt afkast på 0,40%, mens de øvrige aktieafdelinger 
gav negativt afkast. Værst gik det for Jyske Invest Europæiske 
Aktier KL med et afkast på minus 18,57%.  
 



 De blandede afdelinger, der består både af aktier og obligationer 
havde også et svært år, blandt andet grundet de negative 
aktieafkast. Alle afdelinger gav negative afkast – værst i de 
afdelinger med flest aktier. Afkastene for de blandede afdelinger 
lå således mellem minus 1,61% i Dæmpet akk KL og minus 9,83% i 
PB Vækst udl KL.  
 

   
 

 Udbyttebetalingerne blev i år 580,46 mio.kr. i de tre foreninger 
tilsammen. Udbytterne blev udbetalt til medlemmernes konti den 
31. januar. Når der trods negative afkast udbetales udbytte i 
adskillige afdelinger, skyldes det de specifikke regler for beregning 
af udbytte, blandt andet på baggrund af realiserede gevinster. 

 

 Det samlede nettosalg af nye beviser i de tre foreninger blev på 
1,31 mia. kr. 
 

 Den samlede formue i de tre foreninger udgjorde 70 mia.kr. 
ultimo 2018.      



 

 Antal medlemmer i de tre foreninger udgjorde ved årets udgang 
tilsammen ca. 76.000.   

 
 
 
 

Markedsudviklingen i 2018: 
 

 
 
 



 

På generalforsamlingen for et år siden indledte jeg denne del af min 
beretning med følgende bemærkninger: 

2017 udviklede sig til et godt år for investorerne på finansmarkederne. 
Bekymringer på den politiske front efter valget af Donald Trump som 
USA’s præsident, Brexit og yderligtgående politiske strømninger i Italien, 
blev i store træk negligeret af markederne, og i stedet fik de spirende tegn 
på højere økonomisk vækst lov til at udfolde sig i fuldt flor. Det fik 
aktiemarkederne til at stige det meste af året. 
I 2018 gik de nævnte bekymringspunkter igen, men i modsætning til 
2017 lod markederne sig påvirke. Det globale aktiemarked faldt 
således i 2018 med 4,63%, målt ved det globale benchmark, som vi 
anvender. Det var især den sidste del af året, der kostede dyrt for 
aktieinvestorer verden over. De negative afkast på markederne var 
blandt andet drevet af den ulmende handelskonflikt mellem USA og 
Kina, politisk ustabilitet i Europa og stigende renter i USA.  
Jeg kan med en vis lettelse konstatere, at de to første hele måneder i 
2019 har budt på aktiekursstigninger, der for mange afdelinger mere 
end modsvarer faldet i 2018. 
 



 
 
 

For en dansk investor blev 2018 aktiekursfaldet dog reduceret lidt af en 
moderat stigning i dollarkursen. Ved indgangen til året kostede en 
amerikansk dollar under 6,25 kroner, mens kursen var over 6,50 kroner 
ultimo 2018.   
 

 
 



Den amerikanske centralbank (FED) hævede renten yderligere fire 
gange i løbet af 2018. FED har nu siden december 2015 hævet renten 
ni gange, og det er forventningen, at serien af renteforhøjelser nærmer 
sig afslutningen. 
 
Den Europæiske Centralbank (ECB) er endnu ikke begyndt at hæve 
renten, og det er vores forventning, at renteforhøjelser ikke er nært 
forestående. Det store opkøb af obligationer, som har holdt renterne 
kunstigt lave gennem de senere år, er dog nu ophørt.  
 

 
 
 

Når vi ikke mener der er udsigt til, at de store centralbanker vil 
stramme pengepolitikken markant i nær fremtid, skyldes det blandt 
andet, at inflationen fortsat er relativt lav og i overensstemmelse med 
centralbankernes målsætninger.  
 



 
 

Og en medvirkende faktor til en afdæmpet inflationsudvikling er faldet 
i olieprisen.  
 

De finansielle markeder: 
 

 



Aktierne havde som tidligere nævnt generelt et svært år, men der er 
selvfølgelig forskelle mellem regioner og typer af aktier. Tages der 
udgangspunkt i geografi, så var det amerikanske marked nærmest 
uændret målt over året 2018, mens såvel det europæiske aktiemarked 
som de asiatiske markeder oplevede negative afkast – i flere tilfælde 
tocifrede negative afkast. Det globale aktiemarked oplevede samlet set 
et fald på knap 5%, mens det danske aktiemarked tabte lidt over 8%. 
Tager vi i stedet udgangspunkt i investeringsstil, så havde aktier med 
lav volatilitet (altså aktier med forholdsvis små kursudsving) et 
fornuftigt år med et lille, positivt afkast, mens value-aktier (altså 
aktier, der er prisfastsat lavt i forhold til deres beregnede værdi) 
klarede sig dårligt i 2018. 
 

 

Traditionelle obligationsafdelinger kom ud af 2018 med små men 
positive afkast, således sluttede de europæiske 10-årige renter 2018 
lidt lavere end ved årets start – efter at have været højere i løbet af 
året. Afdelingerne nød desuden godt af, at konverterbare 
realkreditobligationer klarede sig relativt godt i 2018. 
 



 

De nye obligationsmarkeder har igennem 2018 været præget af 
spændudvidelse og stigende renter, hvilket har bidraget til en negativ 
afkastudvikling. Mange centralbanker i de mere konservative lande har 
formået at kontrollere inflationen via en aktiv og troværdig 
pengepolitik, og renterne på gæld i hovedvalutaerne har derfor 
usædvanligt nok i flere tilfælde oversteget renterne på gæld i lokal 
valuta. 
Spændudvidelser påvirkede også virksomhedsobligationer med 
negative afkast til følge. De globale high-yield spænd er således i løbet 
af 2018 udvidet med ca. 2%-point, sådan at de ved årets slutning lå på 
deres 10-års gennemsnitsniveau.  
  



Forventninger til 2019 
 

 

Vi forventer moderat økonomisk vækst i 2019, herunder at den 
amerikanske økonomi ikke oplever recession og at de regionale 
forskelle bliver mindre.  
 
Vi forventer dog, at udsvingene i markedsafkastene vil være store i 
2019, som de også var det i 2018. Markedsstemningen har været 
positiv fra årets start, men da bekymringerne, som jeg omtalte 
indledningsvist, fortsat består, og da væksten i USA befinder sig sent i 
den økonomiske cyklus, forventer vi, at der vil forekomme stormvejr for 
de risikofyldte aktiver fra tid til anden.  
 
Vi forventer ingen renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank i 
2019 og vi forventer, at renteforhøjelser i Europa vil lade vente på sig 
og tidligst blive gennemført i efteråret. Vi forventer ikke markante 
stigninger i inflationen, og vi venter derfor ikke, at centralbankerne vil 
blive tvunget til akutte reaktioner. På den baggrund venter vi et fortsat 
lavt renteniveau, hvor selv forholdsvis små rentestigninger kan 



medføre negative obligationsafkast. I årets første måneder har 
amerikanske 10-årige renter holdt niveauet, mens de tilsvarende 
europæiske renter er faldet en smule. Sammenlagt venter vi moderate 
afkast i de traditionelle obligationsafdelinger, men med risiko for 
negative afkast. 
 
Vi har forsigtige, positive forventninger til obligationer fra de nye 
markeder i 2019. De negative afkast, markedet oplevede i 2018, hører 
til sjældenhederne. I mange lande er der valg i 2019, hvilket sammen 
med den økonomiske udvikling i de større EM-lande vil være afgørende 
for stemningen og dermed in- og outflow til de nye markeder. Hertil 
kommer udviklingen i såvel amerikansk som kinesisk økonomi og den 
verserende handelskrig. Der kan således blive tale om større udsving 
igennem året. 
 
Vi har forventninger om små, positive afkast for 
virksomhedsobligationer, men hvis statsobligationsrenterne stiger, 
kan det få en negativ afsmitning på virksomhedsobligationer. De vil i så 
fald kunne give negative afkast. Afkastet vil dog forventeligt være 
bedre end på statsobligationer grundet højere rentebetaling og fair 
prisfastsættelse af aktivklassen. 
 
Aktiemarkederne har allerede udvist store stigninger i årets første 
måneder og vi forventer svingende aktiemarkeder resten af året. Vi 
vurderer, at aktieinvestorerne trods til tider stor turbulens kan komme 
ud af 2019 med positive afkast. Bag den vurdering ligger blandt andet 
forventningen om, at amerikansk økonomi ikke kommer i recession, at 
kinesisk økonomi vil udvikle sig positivt og at centralbankerne vil 
dosere de pengepolitiske stramninger i det rette tempo med respekt for 
de urolige, politiske omgivelser.  
   



Vi forventer på denne baggrund moderat positive afkast i 2019 for 
vores blandede afdelinger med både aktier og obligationer. Vores 
vurdering er, at aktier vil give et højere afkast end obligationer. Det 
skyldes naturligvis det meget lave renteniveau, og risikoen for svagt 
stigende renter i løbet af 2019.  

 
Øvrige begivenheder 
 

 

Jeg vender mig nu mod de øvrige begivenheder, som har haft betydning 
for Investeringsforeningen Jyske Invest, Investeringsforeningen Jyske 
Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Portefølje. Jeg vil komme ind på 
følgende emner: 
 

1. Databeskyttelsesforordningen 
2. Ny direktør i foreningernes administrationsselskab 
3. Investorforum 
4. Udbetaling af udbytte forud for generalforsamlingens afholdelse 

 
 



1. Databeskyttelsesforordningen 
Databeskyttelsesforordningen trådte i kraft den 25. maj 2018. 
Foreningerne har som dataansvarlige indgået relevante skriftlige 
kontrakter med foreningernes databehandlere, sådan at behandlingen 
af foreningernes personoplysninger sker i overensstemmelse med 
forordningen. 

 
2. Ny direktør i foreningens administrationsselskab 

Foreningernes administrationsselskab har pr. 1. august 2018 ansat Jan 
Houmann som ny direktør. Jan afløste den hidtidige direktør Bjarne 
Staael, der gik på pension ved udgangen af juli måned 2018 – og som i 
øvrigt er bestyrelsens kandidat til en plads i bestyrelsen. 
Jan er 52 år, uddannet matematikøkonom og var før ansættelsen 
afdelingsdirektør for administrationen i Jyske Bank-koncernens 
kapitalforvaltningsaktiviteter. 
 
 

3. Investorforum 
Investorforum er et udtryk for, at foreningernes investorer har ret til at 
vælge en investorrepræsentant til administrationsselskabets 
bestyrelse. Soli Preuthun, næstformand i foreningernes bestyrelser, var 
eneste opstillede kandidat og blev derfor valgt for en 1-årig periode ved 
fredsvalg. Soli er således indtrådt som investorrepræsentant i 
bestyrelsen for foreningernes administrationsselskab i stedet for Steen 
Ørgaard Konradsen. 
 

4. Udbetaling af udbytte forud for generalforsamlingens 
afholdelse: 

Bestyrelsen har besluttet at udnytte muligheden for at udbetale årets 
udbytter inden afholdelse af den ordinære generalforsamling i dag den 
21. marts 2019. Udbytterne gik ind på medlemmernes konti den 31. 



januar. Denne praksis svarer til branchestandarden, og bestyrelsen 
vurderer, at den tidligere udbetaling er i medlemmernes interesse. Vi 
forventer også i årene fremover at udbetale udbytter før de ordinære 
generalforsamlinger.    
 

Kommentar om omkostningsoplysninger 
Jeg vil afslutningsvis knytte en kort kommentar til de 
omkostningsoplysninger, som i denne tid udsendes fra bankerne. 
MiFIDII-reglerne trådte i kraft ved indgangen til 2018, og derfor skal de 
første bagudrettede omkostningsoplysninger udsendes nu. 
Administrationsselskabet har på vegne af foreningerne udarbejdet de 
relevante omkostningsoplysninger og har stillet dem til rådighed for 
distributørerne indenfor den frist, der blev aftalt i sektoren. Disse 
afdelingsrelaterede omkostninger optræder som produktomkostninger 
i de opgørelser, som bankerne udsender. Og formidlingsprovision, som 
den pågældende bank har modtaget, er opgjort særskilt. Tal for 
afdelinger i vores foreninger er som udgangspunkt lagt sammen med 
eventuelle tal fra andre leverandører og produkter. Dertil kommer 
øvrige omkostningstyper, herunder serviceomkostninger, som vores 
afdelinger ikke påvirker. Det er således jer som investorer, der har det 
fulde overblik, hvilket var intentionen med denne del af de nye regler. 
 
Foreløbig tak for ordet. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


