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Vores kunder får…

Den bedste portal til konsolideret rapportering på alle 
investerings-aktiviteter skræddersyet til at imødekomme 
kundens behov og med den bedste service og support fra 
en 100% uafhængig samarbejdspartner.

Dybdegående indsigt og sparring, der sikrer muligheden 
for at opnå det bedste risikojusterede afkast til de laveste 
omkostninger indenfor rammerne af 
investeringsstrategien.

En løsning, der sparer tid og ressourcer på controlling, 
afstemninger og regnskab, der i stedet kan anvendes på 
andre værdiskabende aktiviteter.
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Hemonto – rejsen

• 2006: Henton Back Office stiftet af Henning Svane

• 2007: Konsolideret afkastrapportering og regnskab

• 2009: Ny ejer, Lind Invest og nyt navn – Hemonto 

• 2010: Omkostningskontrol og opfølgning 

• 2012: 20 mia. under overvågning 

• 2013: Konsolideret risikostyring

• 2015: Ny ejer – North-East Family Office (Pandora)

• 2016: Private Equity rapportering

• 2017: Uafhængig sparring og rådgivning

• 2018: Generationsskifte 

• 2019: Etablering af Hemonto LAB samt ESG samarbejde med Matter

• 2020: Etablering af lokalt kontor i Norge

Vi overvåger

200+
milliarder kroner

Vi håndterer

200+
tusinde transaktioner om året

Vi består af

45+
kompetente medarbejdere
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Vores services

I Hemonto har vi setup’et og specialisterne 
til at fungere som en ‘outsourced’ 
finansfunktion, der, igennem et tæt 
samarbejde og et fast tilknyttet team, kan 
fungere som sparringspartner i den 
løbende håndtering af investeringer.

Dedikeret 
team

Kvartalsstatus 
og gennemgang

Regnskab 
klar til 
revisor

Sparring 
og 

strategisk 
rådgivning

Overvågning 
af 

kapitalforvalt
ere

One point 
of contact

Hemonto
Platform

KundeMed adgang til et fast specialiseret team, får 
vores kunder:

✓ Værdiskabende sparring og rådgivning, 
baseret på en indgående erfaring med 
investerings-optimering på forvalterniveau.

✓ En fyldestgørende controlling-funktion, der 
på daglig basis afstemmer alle transaktioner 
og klargør regnskaber, så der spares tid og 
ressourcer.

✓ Fuld service- og support i alt der relaterer sig 
til at overvåge og sikre en optimal forvaltning 
af formuen.  
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Content
Fremhævede indlæg

Kan finanssektoren 
overleve en ny krise?

CLO’er:
Hypet og frygtet

Overblik: 
Hvad er kryptovaluta?
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Benchmarking af kapitalforvaltere og markedsafkast
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2019 – What a nice surprise

▪ Forventninger ved årets start
• Aktier: 4 – 8 %
• Traditionelle obligationer: 0 – 1 % 
• IG - virksomhedsobligationer: 1 %
• High yield (stats- og virksomhedsobl): 2 – 4 %
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Danske

Europæiske 

Amerikanske

Emerging Markets

Globale 

1. januar 2019 – 31. december 2019

29,1 %

28,7 %

34,5 %

21,0 %

30,2 %

Aktier
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Varighed 2

Varighed 3

Varighed 5

0,0 %

1,0 %

2,8 %

Realkreditobligationer

1. januar 2019 – 31. december 2019
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Investment Grade

Statsobligationer

Virksomhedsobl.

High Yield – virksomhedsobl.

EUR-indeks 

USD-indeks

-0,2 %

6,3 %

10,0 %

15,3 %

1. januar 2019 – 31. december 2019

Obligationer
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7,0%

12,0%

16,5%

24,3%

Balancerede mandater

P1 - Forsigtig

P2 - Lav risiko

P3 - Middel risiko

P4 - Høj risiko

1. januar 2019 – 31. december 2019
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Hedge Fonde

Guld

Infrastruktur

Private Equity (listed)

Skov (USA)

Ejendomme (USA)

Seneste 12 mdr. tilgængelige

8,6 %

18,3 %

27,0 %

46,4 %

2,09 %

6,23 %

Hvad med alternative 

investeringer?
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2020 
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2020 – Hvad har vi i vente?

▪ Forventninger: 
• Aktier: 5 – 7 %
• Traditionelle obligationer: 0 % 
• Virksomhedsobligationer – IG: 1 %
• High yield: 1 – 3 %

▪ Udfordringen er uforandret: TINA – ”There is no alternative”

• Høj (umiddelbar) prissætning af alle aktivklasser
• Negative indlånsrenter 
• Nu reelle 0-afkast på traditionelle obligationer
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Valg af kapitalforvaltere



18

Valg af kapital-forvalter

▪ Der er mange overvejelser at gøre, når man vælger en kapitalforvalter
• Hvor stor en del af formuen skal investeres?
• Skal man have 1 eller flere kapitalforvaltere?
• Skal man have en diskretionær eller rådgivningsaftale?
• Hvem skal foretage investeringsbeslutningerne?
• Hvad sker der, hvis performance ikke lever op til forventningerne?
• Fast eller performanceafhængig fee?
• Opdeling af portefølje identiske (balancerede) eller produktafhængige (fokuserede) mandater?
• Absolut eller relativt benchmark?
• Etisk overlay?
• Skræddersyet løsning eller modelportefølje?
• Aktiv eller passiv forvaltning?
• Mekanisk eller menneskelig styret?
• Etc.
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Valg af kapital-forvalter

▪ Derfor – husk altid at have styr på strategien INDEN du vælger en kapitalforvalter!

▪ Investeringsstrategien indeholder fundamentet for forvaltningen (mere om dette en anden gang)



Og husk – gå aldrig i panik! 

”Get invested, stay invested”
Effekten af at gå glip af de mest positive dage kan være markant



Generalist Specialist

Balanceret Fokuseret

Global Regionalt fokus

Aktiv Passiv

Standardløsning Skræddersyet

EnkeltpapirerFonde

Etisk overlay

Mekanisk Menneskelig vurdering

Ej etisk overlay

Valg af forvalter kan tage styring over din strategi

KompleksitetTransparens



Evaluering af potentielle forvaltere og deres tilbud

Organisation

Performance og risiko

Strategi og kontinuitet

Kemi og troværdighed

Porteføljetype
Gennemsigtighed
Investeringshorisont 

Allokeringstilgang
Investeringsstrategi
Spredning

Service
Troværdighed

Kvalitet
Kundematch

Historiske afkast
Stabilitet
Kreditkvalitet

Benchmark
Stress test
Varighed

Størrelse
Kompetencer
Client management

Kontinuitet
Erfaring

Omkostninger
Faste omkostninger
Indirekte omkostninger
Handelsomkostninger

Refusioner
Gennemsigtighed
Omsætningshastighed



10 gode råd når du vælger kapitalforvalter 

1. Vær skarp på målet med din formue og de rammer og retningslinjer, du ønsker at sætte op for forvaltningen af den. 

2. Vær opmærksom på din tidshorisont og de muligheder den giver, men også de foranstaltninger den kan kræve 

3. Vælg mere end én kapitalforvalter

4. Undersøg om forvalterens bagvedliggende strategi stemmer overens med din hensigt – og om den komplementerer dit øvrige setup

5. Vær bevidst om, hvem er rådgivere og sælgere i dit setup

6. Indhent tilbud hos flere forskellige kapitalforvaltere

7. Styrk dit evalueringsgrundlag ved at notere og følge op på forvalterens forventninger, ageren og resultaterne heraf

8. Undersøg forvalterens historiske performance og efterprøv om den er reel

9. Vær ærlig omkring hvad der betyder noget for dig i valget af forvalter – relationen, øvrige services eller forretninger

10. Husk, at du kan stille krav til din forvalter



Flere forvaltere reducerer risikoen

Fra 1 til 5 forvaltere – danske – det 

risikojusterede afkast øges i gns. med 27%

Fra 1 til 5 forvaltere – danske og 

udenlandske – risikojusterede afkast øges 

i gns. med 33%

Fra 1 til 3 forvaltere – risikoen sænkes gns. 

med 19%

Fra 1 til 3 forvaltere – risikoen sænkes i 

gennemsnit med 12%, hvis det ene 

mandat er et rådgivningsmandat

Allokering af kapital

Allokering af 

fondskoder

Allokering til

porteføljeforvaltere

Allokering af 

aktivklasser
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Værsgo’ – her er et simpelt værktøj til løbende at 
evaluere dine kapitalforvaltere 
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Adfærd Performance

Omkostninger Risiko

Investeringshjulet
Sådan kan du evaluere din 
kapitalforvalter
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Adfærd

Kemi
Troværdighed

Service
Kvalitet

Ærlighed
Organisation

Strategi



28 Adfærd

Agerer forvalterne, 
som de har sagt?

Får du
opmærksomhed?

”Jeg har et godt 
tilbud til dig”

Bliver du holdt
opdateret? 

– også når der er 
udfordringer?

Taler forvalteren i et 
sprog, der er til at 

forstå?

Hvilke services 
tilbyder din forvalter?
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Performance

Hovedtal
Stabilitet i afkast

Benchmark-afkast
Valuta-effekt

Risikojusteret afkast
Historisk afkast
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Risiko

Investeringsrammer 
Eksponeringer

Risikobarometer
Korrelationer

Etik og ansvarlighed
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Omkostninger

Faste omkostninger
Handelsomkostninger

Indirekte omkostninger
Omsætning

Kontrol



Rasmus Lund Madsen
Head of Consulting & Analysis, Partner

rlm@hemonto.com 

Ken Gamskjær
CEO & Partner

kg@hemonto.com 


