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Vi betaler 
usynlig 
milliard- 
regning for
at investere

D
anske investorer kan ikke med det 
blotte øje se den fulde pris på at pla-
cere deres penge i investeringsfor-
eninger. Ganske vist har foreninger-
ne i årevis været forpligtede til at op-

lyse de såkaldte ÅOP – de årlige omkostninger 
i procent. Men tallet udgør kun to tredjedele 
af de reelle omkostninger.

Det konkluderer en ny analyse fra formue-
forvalteren Miranova, som bakkes op af den 
internationale analysevirksomhed Morning-
star. 

Analysen vedrører de mere end 700 milli-
arder kroner, som danskerne har betroet in-
vesteringsforeninger, som dermed er den fore-
trukne vej til at få penge til at yngle i Danmark. 

Ifølge de offi  cielle ÅOP-tal er omkostnin-
gerne i gennemsnit på 1,38 procent. Men ana-
lysen fra Miranova viser usynlige omkostnin-
ger på yderligere 0,63 procent, og dermed be-
taler kunderne formentlig mindst 4,3 milliar-
der kroner mere på at forvalte pengene, end 
investorerne kan se. Det er uigennemskueligt 
og uretfærdigt, lyder det fra partner i Mirano-
va Rune Wagenitz Sørensen.

»Kunderne tager hele risikoen, mens halv-
delen af afk astet går til forvalterne. Hvis de 
fi re milliarder kroner blev trukket på folks kon-
to, hvor de kan se det, i stedet for at det går fra 
afk astet, ville det skabe et ramaskrig i morgen. 
Med analysen håber vi på at skabe indsigt og 
forståelse, så danskerne investerer billigere 
og bedre,« siger Rune Wagenitz Sørensen.

Konklusionerne er baserede på beregninger 
af tal i databasen FundConnect, som investe-
ringsforeningerne selv benytter.

»Analysen afdækker betydelige omkostnin-

ger, som betales af investeringsforeningernes 
medlemmer, men som de i dag kun har meget 
begrænset transparens og indsigt i,« siger 
 Nikolaj Holdt Mikkelsen, der er chefanalytiker 
i Morningstar.

Her er den usynlige regning
De skjulte omkostninger opstår så at sige inde 
i investeringsforeningens maskinrum. 

Her handler foreningen nemlig med værdi-
papirerne typisk gennem den tilknyttede bank 
eller fondsmæglerselskab, der har indtjenin-
gen på handlen. Og foreningerne handler hvert 
år for mere end 1.000 milliarder kroner. I de 

mest aktive foreninger i Danmark »vendes« 
hele porteføljen fl ere gange hvert år, så hele 
beholdningen af værdipapirer bliver handlet 
– i nogle tilfælde fl ere gange – på et år. Og det 
er her, en stor del af de skjulte omkostninger 
opstår. 

Groft sagt løber de skjulte omkostningerne 
på, når investeringsforeningen handler vær-
dipapirer til en kurs, der er beskåret til fordel 
for modparten, altså banken eller fondsmæg-
lerselskabet. Det kaldes kursspænd. Så opstår 
der et tab på handel med værdipapirer i andre 
valutaer – en såkaldt valutamargin, som giver 
investeringsforeningen en omkostning.

Dernæst er der typisk en omkostning på dår-
lige kurser, når investeringsforeninger gen-
nemfører store handler i et enkelt værdipapir. 
Det påvirker typisk kursen negativt.

Forholdsvis store kontantbeholdninger i 
investeringsforeninger udløser også et tab i et 
samfund med nulrenter.

Skattereglerne i Danmark betyder, at inve-
steringsforeninger bliver delvist dobbelt-
beskattet af udbytter på udenlandske aktier, 
hvilket også går fra afk astet.

Endelig sættes ejertiden ved beregning af 
omkostninger til syv år, mens den reelle ejer-
tid er kortere. Og da der skal betales et beløb 
ved indtræden og udtræden af en investerings-
forening, så øger en kortere ejertid omkost-
ningerne. 

De usynlige omkostninger bryder ikke de 
fælles regler for alle europæiske investerings-
foreninger og -fonde, som dermed alle poten-
tielt indeholder skjulte omkostninger i samme 
niveau, mener investeringsforeningernes bran-
cheorganisation IFB.

»De emner, Mironova behandler, gælder for 
alle investeringsfonde, herunder også ETFere. 
Alle investeringsfonde er underlagt de samme 
europæiske regler om opgørelse af omkost-
ninger. Danske investeringsfonde lever op til 
alle regler på området og skjuler ikke noget,« 
skriver Anders Klinkby, direktør i IFB, i en kom-
mentar.

Han påpeger, at det er muligt at sammen-
ligne investeringsfonde på deres afk ast efter 
alle omkostninger. Men han kalder det rele-
vant at diskutere, om reglerne for opgørelser 
af omkostninger kan forbedres. 

Tænk: Forbrugernes pris er alt for høj 
Seniorøkonom Troels Hauer Holmberg fra  For-
brugerrådet Tænk mener, at et andet, næsten 
lige så stort problem for kunderne i investe-
ringsforeningerne også bør løses.

»Vi skal selvfølgelig have alle omkostninger 
med. Men det vil ikke løse alle problemer på 
dette marked. Kun 15 procent handler selv in-
vesteringsbeviser – resten giver en bank fuld-
magt til at handle på deres vegne eller beder 
om en investeringsanbefaling, som de stort 
set følger. Så for manges vedkommende er de 
overladt til, hvad banken mener, er godt eller 
skidt at investere til,« siger Troels Hauer Holm-
berg. 

»Vi må konstatere, at bankerne ikke er i stand 
til at håndtere interessekonfl ikten mellem, 
hvad de tjener mest på, og hvad der er bedst 
for kunden. Det er entydigt, at der bliver an-
befalet beviser, som de tjener mest på. Resul-
tatet er, at de danske forbrugere betaler op til 
ti gange for meget i forhold til, hvad der ville 
været bedst for dem at investere i,« siger han.

Den pris, som danske investorer betaler for at få 
forvaltet opsparingen i de danske investerings-
foreninger, er en tredjedel større, end man 
kan se. De usynlige omkostninger udgør 
over fi re milliarder kroner om året.

Af Povl Dengsøe  pode@berlingske.dk 4Over fi re
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Læs mere næste side

Der er måske hjælp til større gennemsigtighed 
i investeringsforeninger og fonde på vej via 
EU. Et direktiv, det såkaldte Mifi d II, skal om-
sættes direkte til dansk lovgivning, og det træ-
der i kraft ved udgangen af 2017.

Tiden indtil da skal bruges til at banke det 
helt i form – bl.a. af det danske fi nanstilsyn.

»Mifi d II-direktivets nye regler styrker in-
vestorbeskyttelsen på fl ere måder – blandt 
andet ved, at investorerne nu skal have fl ere 
og mere gennemsigtige omkostningsoplys-
ninger,« forklarer vicekontorchef Mette Schar-
ling Tollestrup, Finanstilsynet.

 »For det første skal investorerne som noget 
nyt have oplyst et samlet omkostningstal. Det 
tal skal dække både investeringsproduktets 
omkostninger og omkostninger ved bankens 
tilknyttede service. For det andet er det nyt, 
at omkostninger skal oplyses både som pro-
centtal og som et kronebeløb.  Og for det tred-
je, så skal man nu have fl ere omkostningstyper 
med i beregningen. Det betyder blandt andet, 
at også handelsomkostninger skal indgå i be-
regningen,« siger vicekontorchefen.

Det betyder bl.a., at når en kunde køber et 
investeringsforeningsbevis i en bank, skal bå-
de omkostninger i foreningen og de omkost-
ninger, man har i banken i forbindelse med 
salget, oplyses til kunden som et samlet tal – 
både i procent og som et kronebeløb.

Direktivet stiller desuden skrappere krav 
til oplysninger om omkostninger internt i for-
eningen, og det betyder f.eks. off entliggørelse 
af prisen på at handle med de værdipapirer, 
foreningen investerer i. Samtlige omkostnin-
ger til blandt andet kursspænd og valutaveks-
ling skal efter dansk opfattelse indgå, men de 
endelige retningslinjer ligger ikke fast endnu.

»Den nye regulering fra EU skal forbedre 
transparensen om investorernes samlede om-
kostninger. Finanstilsynet skal sikre, at regu-
leringen implementeres efter hensigten, og 
investorerne dermed reelt opnår fuld indsigt 
i alle omkostninger,« siger Nikolaj Holdt Mik-
kelsen, chef analytiker i analysevirksomheden 
Morningstar.

Men netop valutaudgifter og en eventuel 
avance, der er inkluderet i transaktionsprisen 
- altså indtjening på de kurser, der handles til 
- er nævnt specifi kt i direktivet. De to faktorer 
udgør de største usynlige omkostninger i in-
vesteringsforeninger, viser en ny analyse fra 
kapitalforvalteren Miranova.

Mifi d II rejser spørgsmålet, om det særlige 
danske nøgletal ÅOP (årlige omkostninger i 
procent) bliver overfl ødigt, men det er ikke 
afgjort, om ÅOP skal ændres eller fj ernes.

Nye EU-regler 
skal tvinge 
investerings-
omkostninger 
frem i lyset
Af Povl Dengsøe  pode@berlingske.dk

Om godt et år kommer der  
krav til fl ere oplysninger 
om omkostninger og øget 
gennemsigtighed, når 
private investerer.00
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