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Hedgeforeningen Jyske Invest Kursinformation 

Hedgeforeningen Jyske Invest består for tiden af tre 
forskellige afdelinger, der henvender sig til investorer 
med forskellige ønsker til risiko og afkastprofil. Hedge-
foreningen Jyske Invest har 8.967 investorer. 

De daglige kurser på investeringsbeviserne oplyses gen-
nem Jyske Bank A/S, på Jyske Invests hjemmeside, 
jyskeinvest.dk, og gennem dagspressen. 

  

Offentlig tilsynsmyndighed Børsnotering 

Alle afdelinger i Hedgeforeningen Jyske Invest er omfat-

tet af Lov om investeringsforeninger mv. og er dermed 
underlagt Finanstilsynet 

Afdelingerne er ikke optaget til notering på nogen børs. 
 
 

  

Medlemskab af IFR  

Hedgeforeningen Jyske Invest er medlem af Investe-
ringsForeningsRådet. 
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Ledelsesberetning for 1. halvår af 2012
 

Halvåret i overblik 
 

 

 Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Aktier gav et afkast på -0,13%

 Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer gav et afkast på -6,43% 

 Jyske Invest Hedge Valuta gav et afkast på 2,34% 

 
Ledelsesberetningen er opdelt i tre afsnit: 

 Afkast og investering 

 Foreningens aktiviteter 

 Afdelingskommentarer 
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Afkast og investering 

Afkast 
Afkastene var blandede i hedgeafdelingerne i årets 
første seks måneder. Jyske Invest Hedge Valuta kla-
rede sig bedst med et afkast på 2,34%. Jyske Invest 
Hedge Markedsneutral – Aktier gav et afkast på      -
0,13%, mens afkastet i Jyske Invest Hedge Markeds-
neutral – Obligationer var -6,43%.  

 

 

Der henvises i øvrigt til omtalen af markedsudvikling, 
risici og afkast under de enkelte afdelinger. 

Bemærk, at tidligere afkast ikke er en pålidelig indika-
tor for fremtidige afkast.  
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Markedsudviklingen i 1. halvår af 
2012 
Foreningens tre afdelinger er under indflydelse af vidt 
forskellige markedsforhold. Der henvises derfor til de 
specifikke markedskommentarer under afdelings-
kommentarerne. 
 

Forventninger til markederne i  
2. halvår af 2012 
Som nævnt ovenfor er de tre afdelinger under indfly-
delse af vidt forskellige markedsforhold. Der henvises 
derfor til de specifikke forventningsafsnit under afde-
lingskommentarerne. 
 

Risikofaktorer 
Som investor i foreningen får man en løbende pleje af 
sin investering. Plejen indebærer blandt andet en 
hensyntagen til de mange forskellige risikofaktorer 
på investeringsmarkederne. Risikofaktorerne varierer 
fra afdeling til afdeling.  
 
En af de vigtigste risikofaktorer – og den skal investor 
selv tage højde for – er valget af afdelinger. Som inve-
stor skal man være klar over, at der altid er en risiko 
ved at investere, og at de enkelte afdelinger investe-
rer inden for hver deres investeringsområde uanset 
markedsudviklingen.  
 
Risikoen ved at investere via hedgeforening kan 
overordnet knytte sig til fire elementer:  
 

1. Investors eget valg af afdelinger 
2. Investeringsmarkederne  
3. Investeringsbeslutningerne   
4. Driften af foreningen  

 
1. Risici knyttet til investors valg af afdelinger  
Inden man beslutter sig for at investere, er det vig-
tigt at få fastlagt en investeringsprofil, så investerin-
gerne kan sammensættes ud fra den enkelte inve-
stors behov og forventninger. Det er også afgørende, 
at investor er bevidst om de risici, der er forbundet 
med den konkrete investering.  
 
Det kan være en god ide at fastlægge sin investe-
ringsprofil i samråd med en rådgiver. Investerings-
profilen skal blandt andet tage højde for, hvilken 
risiko investor ønsker at løbe med sin investering, og 
hvor lang tidshorisonten er for investeringen. 
  

Med indførelsen af den centrale investorinformation 
er der indført standardiserede oplysningskrav, hvor 
hensigten er, at investorerne nemmere kan overskue 
investeringen blandt andet med indførelsen af en 
risikoindikator.  

 
Risikoindikator Årlige udsving i indre 

værdi 
(standardafvigelse) 

7 Større end 25% 

6 15% - 25% 
5 10% - 15% 
4  5% - 10% 

3  2% - 5%  
2 0,5% - 2% 
1 Mindre end 0,5% 

 
Risikoen udtrykkes ved et tal mellem 1 og 7, hvor 1 
udtrykker laveste risiko og 7 højeste risiko. Kategori-
en 1 udtrykker ikke en risikofri investering. Hvis man 
investerer over en kortere tidshorisont, er afdelinger 
med en risikoindikator på 6 eller 7 sjældent velegne-
de for de fleste investorer. 
 
De enkelte afdelingers risikoklassifikation målt med 
risikoindikatoren fremgår under omtalen af de enkel-
te afdelinger. 
 
Afdelingens placering på risikoindikatoren er be-
stemt af udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige 
indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentati-
ve data. Da Jyske Invest Hedge Markedsneutral – 
Obligationer og Jyske Invest Hedge Valuta endnu ikke 
har eksisteret i fem år, er risikokategorien for disse to 
afdelinger dog fastsat ud fra den maksimale øvre 
risikogrænse, som bestyrelsen har fastsat for afde-
lingerne.  
 
Man skal som investor være opmærksom på, at dele 
af risikomålingen vedrørende risikogrænser bygger 
på statistiske beregninger og simuleringer. Det bety-
der, at den faktiske risiko i afdelingerne kan afvige fra 
den forventede risiko. De statistiske beregninger 
afhænger af estimationsmetode og observationspe-
riode, ligesom de statistiske beregninger er baseret 
på metodemæssige forudsætninger, som kan vise sig 
at være utilstrækkelige, når det handler om at forud-
sige fremtidige risici. 
 
Store historiske udsving er lig høj risiko og giver en 
risikoindikator på 6 eller 7. Små historiske udsving er 
lig med en lavere risiko og en risikoindikator på 1 
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eller 2. Afdelingens risikoindikator er ikke konstant 
over tid. Risikoindikatoren tager ikke højde for plud-
seligt indtrufne begivenheder, som eksempelvis fi-
nanskriser, devalueringer, politiske indgreb og plud-
selige udsving i valutaer.  
 
2. Risici knyttet til investeringsmarkederne  
Da risici for afdelingerne er vidt forskellige henviser 
vi til gennemgangen af de specifikke risici under 
afdelingskommentarerne. 
 
3. Risici knyttet til investeringsbeslutningerne 
Jyske Invest har fastlagt et afkastmål for alle afdelin-
ger, som fremgår af afdelingsberetningerne. Afdelin-
gernes afkast er målt efter fradrag af administrati-
ons- og handelsomkostninger. 
  
Vi forsøger at finde de bedste investeringer for at 
give det højest mulige afkast under hensyntagen til 
risikoen. 
  
Vi forsøger at opnå afkastmålsætningerne gennem 
anvendelse af vores unikke investeringsprocesser 
(VAMOS og MOVE), som kombinerer en modelbaseret 
screening af markederne med vores porteføljemana-
geres og rådgiveres viden, erfaring og sunde fornuft. 
Samtidig er beslutningsprocessen baseret på team-
samarbejde, fordi vi tror på, at flere øjne er bedre end 
to, når beslutningerne om investeringer skal tages. 
Disciplin og samarbejde er nøgleord, når vi skal finde 
de gode investeringer. Vi tror på, at kombinationen af 
aktivt forvaltede investeringer, teamsamarbejde og 
en disciplineret investeringsproces giver de bedste 
resultater for vores investorer.  
 
Denne type investeringsbeslutninger er i sagens 
natur forbundet med usikkerhed. Der vil være perio-
der, hvor anvendelsen af VAMOS og MOVE ikke vil 
bidrage til opnåelse af de afkastmæssige målsætnin-
ger. 
  
For at fastholde afdelingernes risikoprofil, har for-
eningens bestyrelse fastsat risikorammer for alle 
afdelinger.  
 

4. Risici knyttet til driften af foreningen  
For at undgå fejl i driften af foreningen er der fastlagt 
en lang række kontrolprocedurer og forretningsgan-
ge, som reducerer disse risici. Der arbejdes hele tiden 
på at udvikle systemerne, og vi stræber efter, at risi-
koen for menneskelige fejl bliver reduceret mest 
muligt. Der er desuden opbygget et ledelsesinforma-

tionssystem, som sikrer, at der løbende følges op på 
omkostninger og afkast. Vi gør jævnligt status på 
afkastene. Er der områder, som ikke udvikler sig til-
fredsstillende, vurderer vi, hvad der kan gøres for at 
vende udviklingen.  
 
Foreningen er desuden underlagt kontrol fra Finans-
tilsynet og en lovpligtig revision ved generalforsam-
lingsvalgt revisor. Her er fokus på risici og kontrol i 
højsædet.  
 
På it-området lægges stor vægt på data- og system-
sikkerhed. Der er udarbejdet procedurer og bered-
skabsplaner, der har som mål, inden for fastsatte 
tidsfrister, at kunne genskabe systemerne i tilfælde 
af større eller mindre nedbrud. Disse procedurer og 
planer afprøves regelmæssigt.  
 
Ud over, at administrationen i den daglige drift har 
fokus på sikkerhed og præcision, når opgaverne lø-
ses, følger bestyrelsen med på området. Formålet er 
dels at fastlægge sikkerhedsniveauet og dels at sikre, 
at de nødvendige ressourcer er til stede i form af 
medarbejdere, kompetencer og udstyr. 
 

De enkelte afdelingers konkrete finansielle risici 
fremgår af afdelingskommentarerne. 
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Foreningens aktiviteter  
Værdigrundlag 
Foreningen Jyske Invest er på mange måder en ander-
ledes forening. Vi går gerne vores egne veje for at 
optimere investorernes afkast. Vores vision er at 
levere investeringsløsninger, som investorer og sam-
arbejdspartnere oplever som nemme, aktive, indivi-
duelle og innovative. For os er disciplin og samarbejde 
nøgleord, når vi skal finde de gode investeringer. 
 

Tre afdelinger 
Vi tilbyder tre forskellige investeringsmuligheder, der 
dækker henholdsvis aktier, obligationer og valuta. 
 

Investeringsfilosofien i Jyske Invest 
– Værdi i bevægelse 
I Jyske Invest er sund fornuft sat i system ved:  
 

 Unikke investeringsprocesser 

 Teamtankegang 

 Fokus på risikostyring 
 

”Værdi i bevægelse” er det fælles træk for vores unikke 
investeringsprocesser, som vi kalder MOVE for obliga-
tioner og VAMOS for aktier. 
 
Vi tror på, at vi ved en systematisk gennemgang af 
markedet kan finde værdipapirer, der virker attraktivt 
prissat. Men det er ikke nok, at prisen er fornuftig – vi 
køber først, når de positive takter viser sig i kursstig-
ninger. Dermed garderer vi os mod at købe attraktive 
værdipapirer for tidligt og mod at holde fast i dårlige 
investeringer for længe.  
 
Vi tror på teamtankegangen – sammen tænker vi 
bedre end hver for sig. Derfor arbejder vores porteføl-
jemanagere tæt sammen i hverdagen, og gennemgår 
alle de værdipapirer, som vi køber til vores porteføljer. 
Afkast skabes på den lange bane af disciplin i investe-
ringsprocessen og fællesskab omkring beslutninger-
ne. 
 
Disciplin og fokus på risikostyring er specielt vigtig i 
tider med uro på de finansielle markeder. Derfor har vi 
udviklet en overordnet tilgang til vores risikostyring. 
Kort sagt, så kender vi investeringsprocessen så godt, 
at vi også ved, når den ikke duer. Derfor har vi indbyg-
get en overligger, som fortæller os, om der er grønt 
eller rødt lys for vores proces. Skifter lyset fra grønt til 

rødt, så toner vi vores eksponering ned, indtil vi igen 
har grønt lys for vores tilgang til markedet.  
 
Målet for porteføljestyringen er at opnå bedre afkast 
end benchmark gennem anvendelse af vores unikke 
investeringsprocesser. Der vil være perioder, hvor 
anvendelsen af VAMOS og MOVE ikke vil bidrage til 
opnåelse af de afkastmæssige målsætninger.  
 
Du kan læse meget mere om MOVE og VAMOS på 
jyskeinvest.dk. 
  

Væsentlige begivenheder i 1. halvår 
af 2012 
Halvåret har været præget af en række væsentlige 
begivenheder dels i foreningens umiddelbare omver-
den og dels hos os selv:  

1. Inspektion fra Finanstilsynet 
2. Retssag 
3. Ændring af revision til ét revisionssel-

skab 
4. Nedlæggelse af revisionsudvalg 
5. Udvikling i antallet af investorer 

6. Kommunikation til investorerne 
 
1. Inspektion fra Finanstilsynet 
Finanstilsynet foretog i oktober måned 2011 inspek-
tion i Jyske Invest, herunder i Hedgeforeningen. Kon-
klusionen fra inspektionen er afrapporteret i et brev 
til foreningens bestyrelse i januar måned 2012. Af 
rapporteringen fremgik påbud af administrativ karak-
ter.  
 
Foreningen har indrettet sig i overensstemmelse med 
påbuddene. 
 

2. Retssag 
Vestre Landsret har den 24. januar 2012 truffet afgø-
relse om at tillade Foreningen af investorer i Jyske 
Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer (Inve-
storforeningen) at anlægge et gruppesøgsmål mod 
foreningen og Jyske Bank A/S. 

Vestre Landsrets afgørelse tager alene stilling til, at 
kravene for, at sagen kan anlægges som et gruppe-
søgsmål, er opfyldt. Der er ikke taget stilling til hver-
ken sagens indhold eller rammerne for et gruppe-
søgsmål. 

Foreningen har besluttet at anke Vestre Landsrets 
afgørelse.  
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Vestre Landsrets afgørelse kommer i forlængelse af 
den stævning, som foreningen modtog den 26. no-
vember 2010. Der er i stævningen påstand om, at 
foreningen skal anerkende, at markedsføringsmate-
rialet, der blev anvendt i forbindelse med salg af 
andele i foreningens afdeling Jyske Invest Hedge 
Markedsneutral – Obligationer, var ansvarspådra-
gende. Der er tale om et anerkendelsessøgsmål, hvil-
ket betyder, at der ikke i stævningen rejses et øko-
nomisk krav mod foreningen.  

Investorforeningen har i stedet rejst et erstatnings-
søgsmål mod Jyske Bank A/S som følge af rådgiv-
ningsansvar i forbindelse med bankens salg af Jyske 
Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.  

Der er indgået procesaftale med Investorforeningen, 
der indebærer, at Investorforeningen ikke vil kræve 
erstatning eller anden form for økonomisk kompen-
sation af foreningen, men alene vil kræve, at forenin-
gen anerkender, at markedsføringsmaterialet har 
været mangelfuldt i ansvarspådragende grad. For-
eningens risiko i forbindelse med sagen vil derfor 
være begrænset til sagsomkostninger. Skulle den 
situation opstå, at Investorforeningen ikke kan for-
følge og opretholde et krav om økonomisk kompensa-
tion mod Jyske Bank A/S, kan procesaftalen opsiges 
af Investorforeningen. Foreningens bestyrelse har 
derfor besluttet, at sagsanlægget fortsat ikke giver 
anledning til at foretage hensættelser i regnskabet. 

Vi beklager, at nogle af vores investorer har mistet 
penge i et produkt, der led store tab på grund af fi-
nanskrisen. Men det er stadig vores holdning, at det 
salgsmateriale, som blev udviklet i forbindelse med 
lanceringen af produktet, fuldt ud levede op til de 
gældende regler.  
 
Der er ikke i halvåret indtruffet nye begivenheder.  
 

3. Ændring af revision til ét revisionsselskab 
På generalforsamlinger i 1. halvår blev det besluttet, 
at foreningens revision fremover udføres af ét revisi-
onsselskab mod hidtil to revisionsselskaber.  
 
Baggrunden er at opnå en økonomisk rationalisering. 
Samtidig er det vurderingen, at kvaliteten af revisio-
nen vil være den samme med ét revisionsselskab. 

4. Nedlæggelse af revisionsudvalg 
Bestyrelsen har besluttet at nedlægge revisionsud-
valget i foreningen pr. 1. januar 2012. Baggrunden er 

dels, at efterspørgslen efter foreningens produkter 
samt formuen i foreningen har været drastisk fal-
dende siden finanskrisen i 2008, dels er det bestyrel-
sens vurdering, at de væsentligste forhold i forvejen 
håndteres af bestyrelsen i foreningen, bl.a. i forbin-
delse med løbende rapportering om risikostyring og   
-kontrol. 

5.  Udvikling i antallet af investorer 
Antallet af investorer er i halvåret faldet fra 9.747 
investorer til 8.967 navnenoterede investorer.  
Blandt investorerne ses betydeligt flere mænd end 
kvinder. Fordelingen er på 56% mænd og 44% kvinder 
og med en jævn fordeling på tværs af de tre afdelin-
ger. Rent geografisk er fordelingen af investorer med 
en lille overvægt i Jylland. Lige knap halvdelen af inve-
storerne er i alderen 50-70 år. 
 

6. Kommunikation til investorerne 
Foreningen har i de senere år opprioriteret brugen af 
elektroniske medier. I 2010 lanceredes blandt andet 
et tv-site og i 2011 en app til brugere med smartpho-
nes. I 2012 har indsatsen været koncentreret om at 
levere indhold, som harmonerer med investorernes 
interesse. Målinger af trafikken på tv-sitet har fx vist, 
at indslag med kommenterende indhold fx måneds-
kommentarer var meget lidt sete, mens mere tema-
tiske indslag fx om et land eller en branche var langt 
mere sete. I den forbindelse er den redaktionelle linje 
i 2012 tilpasset således, at hovedvægten af indhol-
det er lagt på tematiske indslag, som relaterer sig til 
Jyske Invests afdelinger. Foreningens hjemmeside 
blev i 2011 lanceret med ny teknologi og nyt design. 
Imidlertid har ændringen haft indvirkning på e-
mailservicen, som ikke har virket optimalt. I foråret 
2012 er der arbejdet med problemet, som skulle 
være løst nu.  

Udover den elektroniske kommunikation har forenin-
gen bibeholdt et trykt nyhedsbrev til investorerne. 
Nyhedsbrevet, som er på fire sider, udkommer tre 
gange årligt i februar, juni og oktober.  

Formueforhold 
Formuen i foreningen er faldet med 11% fra 373 mio. 
kr. til 332 mio. kr. ved halvårets udgang. Faldet i for-
muen er sammensat af nettoindløsning på 32 mio. kr. 
samt halvårets nettoresultat på -9 mio. kr.  
 
Nettoindløsningen er sket i afdelingen Jyske Invest 
Hedge Markedsneutral – Aktier. 
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Administrationsomkostninger 
Administrationsomkostninger er omkostninger, som 
er knyttet til selve driften af foreningen. 
 
Administrationsomkostningerne fordeles i henhold til 
den indgåede administrationsaftale med investe-
ringsforvaltningsselskabet Jyske Invest Fund Mana-
gement A/S, der varetager den daglige ledelse af 
foreningen.  
Herigennem dækkes omkostninger til fx lønninger, 
husleje, it og kontorhold, samt investor- og bestyrel-
sesrelaterede omkostninger og omkostninger til eks-
terne samarbejdspartnere som revisor og Finanstilsyn 
m.m. 
 
Herudover afholder hver afdeling en række andre 
driftsomkostninger, såsom udgifter til information og 
markedsføring, depotbank, honorar til afdelingernes 
porteføljerådgiver samt honorar til distributørerne – i 
daglig tale formidlingshonorar. 
Administrationsomkostningerne er angivet i halvårs-
regnskaberne samt i en særskilt note og er fratrukket, 
når halvårets resultat gøres op. 
 

Den enkelte afdelings konkrete administrations-
omkostningsprocent fremgår af de enkelte afdelings-
regnskaber. 

 
Foreningens investeringsforvaltningsselskab, Jyske 
Invest Fund Management A/S, har i 1. halvår af 2012 
implementeret front office-delen i sit administrati-
onssystem. Med dette har investeringsforvaltnings-
selskabet et fuldt ud integreret administrationssy-
stem – et såkaldt wall-to-wall-system, som betyder, 
at alle investeringsforvaltningsselskabets arbejds-
handlinger og processer stort set kan gennemføres i 
et og samme system. 
 
Implementeringen af det nye system vil både betyde 
lavere operationel risiko i den daglige administration 
og lavere administrationsomkostninger på sigt på 
grund af større skalérbarhed, som et fuldt ud imple-
menteret administrationssystem giver mulighed for.  
 

Væsentlige begivenheder efter 
halvårets udløb 
Der er efter halvårets afslutning ikke indtruffet begi-
venheder, som væsentligt vil kunne påvirke forenin-
gens økonomiske stilling. 

 

Øvrige begivenheder efter halvårets 
udløb 
Der er efter halvårets afslutning ikke indtruffet øvrige 
begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke for-
eningen. 

Bestyrelse og ledelse 
På foreningens ordinære generalforsamling den 22. 
marts 2012 fratrådte bestyrelsesmedlem, direktør 
Bent Knudsen i henhold til foreningens vedtægter, 
der bestemmer, at bestyrelsesmedlemmer skal fra-
træde senest i det år, de fylder 70 år. Underdirektør 
Soli Preuthun blev nyvalgt til bestyrelsen. 

Soli Preuthun er underdirektør i BankPension og 
cand.polit.  

Foreningens bestyrelse består herefter af dekan, 
professor, dr. oecon. Svend Hylleberg, direktør Steen 
Konradsen, professor Hans Frimor og underdirektør 
Soli Preuthun. 

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsam-
lingen med Svend Hylleberg som formand. 

Der er afholdt seks bestyrelsesmøder i løbet af 1. 
halvår 2012. 

Fakta om bestyrelsen 

 
 
Medlem 

 
 
Alder 

 
Indtrædel-
sesår 

Gen-
valg-
sår 

På valg 
senest i 
år 

Svend 

Hylleberg 

67 år 2006 2009 2013 

Steen 

Konradsen

64 år 2006 2010 2014 

Hans 

Frimor 

48 år 2011   2015 

Soli 

Preuthun 

52 år 2012  2016 

 
Foreningens bestyrelse består af de samme personer, 
som udgør bestyrelserne i de øvrige foreninger, admi-
nistreret af foreningens investeringsforvaltningssel-
skab Jyske Invest Fund Management A/S. 
 
Det samlede honorar udbetales i Jyske Invest Fund 
Management A/S og fordeles på de administrerede 
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foreninger i forhold til deres andel af den samlede 
administrerede formue. 
 
Bestyrelsens honorar for arbejdet i foreningen i 1. 
halvår 2012 udgjorde 3 tkr.  

Direktionens samlede aflønning, inkl. bidrag til pen-
sion og lønsumsafgift, for arbejdet i foreningen i 1. 
halvår 2012 udgjorde 11 tkr.  

Om bestyrelsesmedlemmer i foreningen og direktion 
i foreningens investeringsforvaltningsselskab, Jyske 
Invest Fund Management A/S, er følgende ledelses-
hverv i andre danske aktieselskaber oplyst: 

Svend Hylleberg, dekan, professor, dr. oecon, formand 

 Ingen andre ledelseshverv 
 
Steen Konradsen, direktør 
Bestyrelsesmedlem i: 

 Arepa A/S, formand 

 Arepa Firenew A/S 

 Dansk Fundamental Metrologi A/S, formand 
 
Hans Frimor, professor 

 Ingen andre ledelseshverv 

 
Soli Preuthun, underdirektør 
Bestyrelsesmedlem i: 

 Fåmandsforeningen BankPension Aktier 

 Fåmandsforeningen BankPension Obligatio-
ner 

 Fåmandsforeningen BankPension Emerging 
Markets Aktier 

 
Direktion 
Jyske Invest Fund Management A/S 
Hans Jørgen Larsen 

 Ingen andre ledelseshverv 

 
Væsentlige aftaler 
Foreningen har indgået følgende væsentlige aftaler: 

Der er indgået administrationsaftale med investe-
ringsforvaltningsselskabet Jyske Invest Fund Mana-
gement A/S, som varetager alle opgaver vedrørende 
investering og administration for foreningen.  

Der er indgået depotselskabsaftale med Jyske Bank 

A/S, som dermed varetager tilsynsrollen, jf. Lov om 
investeringsforeninger m.v. Endvidere er Jyske Bank 

A/S opbevaringssted for foreningens værdipapirer og 
likvide midler. 

Der er indgået aftale om investeringsrådgivning med 
Jyske Bank A/S. Aftalen indebærer, at Jyske Bank A/S 
yder rådgivning om porteføljestrategier, som Jyske 
Bank A/S anser som fordelagtige. Investeringsfor-
valtningsselskabet tager derefter stilling til, om og i 
hvilket omfang anbefalingerne skal føres ud i livet. 

Der er indgået aftale med Jyske Bank A/S vedrørende 
vilkår for handel med værdipapirer og valuta. 

Der er indgået aftaler med Jyske Bank A/S vedrøren-
de betaling af tegningsprovision ved emission i for-
eningen og løbende formidlingsprovision af forenin-
gens formue.  

Endvidere er der indgået aftale med Jyske Bank A/S 
om support til varetagelse af foreningens markedsfø-
ring og produktudvikling samt skatteforhold.  

Endelig er der indgået aftale med Jyske Bank A/S – 
Jyske Markets – om prisstillelse i foreningens beviser. 

Fund Governance 
Foreningen efterlever Fund Governanceanbefalinger-
ne fra InvesteringsForeningsRådet. Fund Governance 
betyder god foreningsledelse og svarer til corporate 
governance for selskaber. Herved forstås en samlet 
fremstilling af de regler og holdninger, som den over-
ordnede ledelse af foreningen, herunder strukturer og 
processer, praktiseres efter i foreningen.  

InvesteringsForeningsRådet har i 1. halvår revideret 
sine Fund Governanceanbefalinger. Hedgeforeningen 
Jyske Invest har naturligvis i juni måned implemen-
teret de ændrede Fund Governanceanbefalinger i 
overensstemmelse hermed. 

Foreningens samlede Fund Governancepolitik kan ses 
på foreningens hjemmeside, jyskeinvest.dk. 

Samfundsansvar 
Foreningen ser det som sit primære ansvar at optime-
re investorernes afkast bedst muligt. Foreningen 
tager samfundsansvar i forbindelse med investerin-
ger, hvilket indebærer at miljø, sociale forhold og god 
selskabsledelse (ESG) indgår i investeringsbeslutnin-
gerne.  
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Foreningen har tilsluttet sig Principles for Responsible 
Investment (PRI). PRI er et globalt initiativ til fremme 
af ansvarlige investeringer, etableret af en række af 
verdens største investorer i samarbejde med FN. PRI 
er baseret på en overordnet erklæring og seks prin-
cipper (se særskilt afsnit om erklæringen og de seks 
principper). 
 
Jyske Invest er medlem af Dansif, som er et netværks-
forum for professionelle investorer, rådgivningsvirk-
somheder og andre aktører med væsentlig interesse 
for social ansvarlighed i forbindelse med investerin-
ger. Arbejdet i Dansif giver mulighed for at udbrede og 
udveksle erfaringer med andre investorer om udvik-
lingen inden for ESG og aktuelle cases. 
 
Jyske Invest har indgået aftale med en ekstern rådgi-
ver, hvorfra vi to gange årligt modtager en scree-
ningsrapport, der indeholder selskaber med alvorlige 
overskridelser af internationale normer eller konven-
tioner. 
 
For at kunne vurdere rapporterne fra den eksterne 
rådgiver, beslutte bidraget til samarbejdet med andre 
investorer om aktivt ejerskab og agere i situationer 
med ESG-udfordringer, har Jyske Invest etableret et 
internt forum, som hurtigt kan træde sammen og 
afgøre, hvordan Jyske Invest forholder sig til den en-
kelte investering eller det enkelte selskab. 
 
Som aktive investorer er vi blandt andet via vores 
eksterne rådgiver i løbende dialog med selskaber i 
forhold til aktiviteter, der strider mod internationale 
normer eller konventioner. Vi har fravalgt at investere 
i en række selskaber, der ikke lever op til vores politik, 
og hvor vi ikke forventer, at dialogen vil resultere i en 
ændret adfærd . Listen indeholder ultimo juni 2012 ti 
selskaber primært med aktiviteter, der kan relateres 
til klyngevåben. 
 
I foråret 2012 har medierne haft fokus på ansvarlig-
hed i forbindelse med investeringer i obligationer fra 
en række emerging markets lande. Der er endnu ingen 
internationale retningslinjer, når det drejer sig om 
ansvarlighed ved investeringer på landeniveau. 
 
I vurderingen af landene tager vi udgangspunkt i 
sanktioner fra relevante politiske instanser som fx 
FN’s sikkerhedsråd, EU's ministerråd og det danske 
folketing. Vores rådgiver har i løbet af foråret 2012 
identificeret EU-sanktioner mod tre lande med betyd-
ning for obligationsinvesteringer, og vi har fravalgt at 
investere i disse lande. Vi havde ingen investeringer i 

de pågældende lande, da det blev besluttet af fravæl-
ge dem.  
 
Vi følger nøje udviklingen på dette område og vil bi-
drage til arbejdet med at skabe retningslinjer på om-
rådet. I vores arbejde vil vi fokusere på at få skabt 
internationale retningslinjer for investeringer i stats-
obligationer. Vi vurderer, at internationale vurde-
ringskriterier er hensigtsmæssige, da der kan være 
forskellige præferencer blandt investorer af forskelli-
ge nationaliteter. Vores ønske bliver forstærket af, at 
konkurrencen på markedet for investeringsprodukter 
er international.  
 
Foreningens bestyrelse har vedtaget en politik for 
udøvelse af stemmerettigheder på foreningens finan-
sielle instrumenter. Udøvelse af stemmerettigheder 
vil blandt andet kunne ske i situationer, hvor det un-
derstøtter vores vedtagne ansvarlige investeringspo-
litik. Gennem arbejdet i PRI og med vores eksterne 
rådgiver vil vi i udvalgte situationer forsøge at påvirke 
selskaberne gennem udøvelse af stemmerettigheder. 
Dette vil typisk ske i dialog med andre investorer for 
herigennem at opnå størst mulig effekt af stemmeaf-
givelsen. 
 
Ansvarlighed i valget af investeringer er en meget 
kompliceret sag. Der er langt fra enighed om, hvad der 
er ansvarlig investering. Investorer, myndigheder, 
medier, politikere og interesseorganisationer har 
forskellige opfattelser heraf. Jyske Invest vil ikke lade 
sig binde af bestemte konventioner eller internationa-
le chartre. Vi ønsker selv at vurdere, hvilke selskaber 
og brancher, det er samfundsmæssigt ansvarligt at 
investere i. 

 
Erklæringen og de seks principper for 
ansvarlige investeringer i PRI 
Som institutionelle investorer har vi pligt til at handle 
i vores medlemmers langsigtede interesse. I den 
betroede rolle mener vi, at miljømæssige, sociale og 
ledelsesmæssige faktorer kan påvirke investerings-
porteføljers resultat (i varierende grad på tværs af 
selskaber, sektorer, regioner, typer af aktiver og over 
tid). Vi anerkender også, at anvendelse af disse prin-
cipper kan medvirke til, at investorer i højere grad 
handler i overensstemmelse med bredere samfunds-
mæssige interesser. I det omfang det er foreneligt 
med det ansvar, vi er blevet betroet, forpligter vi os 
derfor til følgende: 
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1. Vi vil indarbejde miljø, sociale og ledelses-
mæssige faktorer (ESG-faktorer*) i investe-
ringsanalyser og beslutningsprocesser. 

2. Vi vil udøve aktivt ejerskab og indarbejde 
ESG-faktorer i vores ejerskabspolitikker og 
praksis. 

3. Vi vil søge at få relevant information vedrø-
rende ESG-faktorer fra de virksomheder, vi 
investerer i. 

4. Vi vil fremme accept og implementering af 
principperne i investeringsbranchen. 

5. Vi vil samarbejde for at effektivisere vores 
implementering af principperne. 

6. Vi vil hver især rapportere om vores aktivite-
ter og de fremskridt, vi gør, i forhold til im-
plementeringen af principperne. 

 
* ESG er en forkortelse af ”Environmental, Social and 
Governance” (dvs. miljømæssige, sociale og ledel-
sesmæssige hensyn). Forkortelsen ESG anvendes 
typisk både på dansk og på engelsk. 
 

Information, som relaterer sig til foreningens arbejde 
med samfundsansvar, kan ses på foreningens hjem-
meside, jyskeinvest.dk.  

 
Certificering 
Foreningen blev i 2006 GIPS-certificeret. GIPS står for 
Global Investment Performance Standards. Certifice-
ringen betyder, at rapporteringen af afkast og nøgle-
tal følger internationale standarder for rapportering. 
Standarderne er udviklet for at sikre investorer over 
hele verden en sammenlignelig og korrekt informati-
on om deres investering. Certificator foretager årligt 
en kontrol af, at foreningen løbende lever op til GIPS. 

 
Vigtig information 
Denne halvårsrapport er i overensstemmelse med 
gældende praksis ikke revideret af foreningens revi-
sor. Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse 
med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.
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Afdelingskommentarer 

Generel læsevejledning  
til afdelingsteksterne 
Foreningen Jyske Invest består af flere afdelinger. 
Hver afdeling aflægger separat regnskab og afde-
lingsberetning. Regnskaberne viser afdelingernes 
økonomiske udvikling i halvåret og giver en status ved 
halvårets afslutning. I afdelingsberetningerne kom-
menterer vi afdelingernes resultater i halvåret og de 
specifikke forhold, som gælder for den enkelte afde-
ling.  
 
Foreningen håndterer de administrative opgaver og 
investeringsopgaven fælles for alle afdelinger inden 
for de rammer, vi har lagt for afdelingerne. Det er med 
til at sikre en omkostningseffektiv drift af foreningen. 
Det hænger også sammen med, at afdelingerne – 
selvom de investerer i forskellige typer af værdipapi-
rer og følger forskellige strategier – ofte påvirkes af 
mange af de samme forhold. Eksempelvis kan udsving 
i den globale vækst påvirke afkast og risiko i alle afde-
linger.  

Derfor har vi valgt at beskrive de generelle risici og 
foreningens risikostyring i fælles afsnit for alle afde-
linger i rapporten. Vi anbefaler derfor, at man læser 
de generelle afsnit i sammenhæng med de specifikke 
afdelingsberetninger for at få et fyldestgørende bille-
de af udviklingen og de særlige forhold og risici, der 
påvirker de enkelte afdelinger. 
 
Investeringsforvaltningsselskabet Jyske Invest Fund 
Management A/S varetager alle opgaver vedrørende 
investering og administration for foreningen.  
 
Alle afdelinger i foreningen har en aktiv investerings-
strategi.  
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Jyske Invest 
Hedge Markedsneutral – Aktier 
 
Investeringsområde og -profil 
Investeringsstrategien er at kombinere lange aktiebaserede positioner med solgte futures på aktieindeks på en 
sådan måde, at der skabes positive afkast, uanset om aktiemarkedet generelt stiger eller falder. Målet for afde-
lingen er at skabe et positivt årligt afkast. Midlerne investeres på en sådan måde, at der er tale om en middel 
risikoprofil. 
 
Afdelingen er markedsneutral. Det vil sige, at afdelingen værdimæssigt matcher lange aktiepositioner med 
korte positioner i aktier eller aktieindeks. Ved en lang position kan der opnås gevinst på traditionel vis ved stig-
ning i aktiekursen, hvor der omvendt kan opnås gevinst på en kort position ved fald i aktiekursen eller indekset. 
Afdelingen balancerer sine lange og korte investeringer inden for de ti overordnede MSCI-sektorer.  
 
For at øge potentialet for afkast kan den indskudte kapital suppleres med lånte midler, det vil sige gearing.  
Gearing medfører en øget risiko. Der er således risiko for, at afdelingen kan gå konkurs, men som investor kan 
man aldring tabe mere end sit indskud. 

 
   
Afdelingsprofil  Investeringsfordeling 
Fondstype Certifikatudstedende, akkumulerende Afdelingens investeringsfordeling fremgår 

under afsnittet Formuefordeling i afdelingens 
regnskab. 

ISIN-kode DK0060037372 
Børsnoteret Nej 
Oprettet 23.05.2006 Nøgletal 

Afdelingens nøgletal fremgår under afsnittet 
Hoved- og nøgletal i afdelingens regnskab. 

 

Funktionel valuta DKK 
Benchmark - 
Risikoindikator 5 
Risikokategori Rød 

 
Indledning 
Denne afdelingsberetning bør læses i sammenhæng 
med halvårsrapportens generelle afsnit om investe-
ringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer for 
at give et fyldestgørende billede af udviklingen i afde-
lingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige 
risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om 
risici ved at investere i afdelingen henviser vi til det 
gældende prospekt, der kan hentes på jyskeinvest.dk. 
 

Risikoprofil 
De forskellige risikofaktorer er forklaret i afsnittet 
Risikofaktorer. 
 
Usikkerhed ved indregning og måling 
Der er ikke usikkerhed ved indregning og måling. 
 

Usædvanlige forhold, der kan have påvirket ind-
regning eller måling 
Der er ikke usædvanlige forhold, som har påvirket 
indregning og måling.

Videnressourcer 
Afdelingen har adgang til en bred og dybtgående eks-
pertviden. Afdelingen er derfor ikke afhængig af vi-
denressourcer, der er af særlig betydning for den 
fremtidige indtjening. 
 
Betydningsfulde hændelser 
Efter regnskabsperiodens afslutning er der ikke ind-
trådt væsentlige begivenheder af betydning for halv-
årsrapporten. 
 

Udviklingen i 1. halvår 2012 
Afdelingen gav et afkast på -0,13% i 1. halvår. Dermed 
levede afdelingen ikke op til målsætningen om at 
skabe et positivt årligt afkast. Afkastet er således 
under niveau i forhold til de markedsforhold og risici, 
som vi vurderede, var til stede ved halvårets indgang. 
Bemærk, at tidligere afkast ikke er retningsgivende 
for fremtidige afkast. 
 
Afdelingen har gennem halvåret haft en nettolang 
position på de nye aktiemarkeder, men disse marke-
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der har givet 1,3%-point lavere afkast end aktiemar-
kedet på globalt plan. Dette har påvirket afkastet 
negativt, men vi vurderer fortsat, at de nye markeder 
tilbyder det højeste potentiale på lang sigt.  
 
Verdens aktiemarkeder var præget af gryende opti-
misme i starten af året med hjælp fra blandt andet 
USA, hvor de økonomiske nøgletal artede sig. Samti-
dig fik investorerne troen på, at Kina var på vej til at 
lykkes med at sikre væksten, uden at inflationen løber 
løbsk. Optimismen forduftede dog i løbet af april og 
investorernes bekymringer tog for alvor til i maj, hvor 
den europæiske gældskrise blussede op, og de øko-
nomiske nøgletal fra USA og Kina pludselig gav anled-
ning til panderynker. I juni med hjælp fra især de 
europæiske politikere genvandt investorerne noget af 
optimismen. Udsigten til, at EU’s redningsfond vil få 
mulighed for at tilføre trængte banker ny kapital og 
politikernes diskussion om yderligere finanspolitisk 
integration, gav et rygstød til markederne.  
 
En væsentlig fællesnævner for de bedste aktier i afde-
lingen i 1. halvår har været evnen til at præstere sta-
bil indtjeningsvækst i usikre tider. Her gør flere af de 
internationale forbrugsgiganter sig bemærket. Ek-
sempelvis er Disney og Anheuser Busch Inbev begge 
steget 32%. Men også Apple går ind under den katego-
ri. Selskabets produkter har taget forbrugerne med 
storm, salget går over al forventning og aktien er 
steget 48% i 1. halvår. Vores aktievalg inden for finans 
har ikke kunnet følge med sektorens afkast. Det skyld-
tes især Banco Do Brasil, der har været negativt på-
virket af politiske indgreb og faldende brasiliansk 
vækst. Aktien er faldet 19% i 1. halvår.  
 
Bemærk, at tidligere afkast ikke er retningsgivende 
for fremtidige afkast. 
 
Særlige risici – herunder forretningsmæssige og 
finansielle risici 
De forskellige risikofaktorer er forklaret i afsnittet 
Risikofaktorer. 
 
Forventninger til afkast for 2. halvår 2012 
Vi forventer at kunne skabe et positivt afkast i den 
resterende del af året. Vi er dog opmærksomme på, at 
med aktiemarkeder, der konstant svinger mellem 
mismod og optimisme, er der stor risiko for at træde 
ved siden af. Mange begivenheder kan sende marke-
derne enten til tops eller i bund – afhængig af udfal-
det. 
 

Blandt de begivenheder, som vi vil have øjnene stift 
rettet imod, er den kinesiske økonomi og centralrege-
ringens evne til at dosere politiske indgreb for at sikre 
langtidsholdbar vækst. USA’s vækst er også afgøren-
de for verdensøkonomien. Amerikansk forbrug er en 
betydende faktor for hele verden, og vi vil derfor følge 
nøje, om USA’s forbrugere atter vender tomlen opad. 
Vi vurderer, at den største joker for markederne er 
hele det økonomiske morads i Europa og det politiske 
tovtrækkeri om holdbare løsninger.  
 
Vi forventer, at kinesernes evne til at dosere de politi-
ske indgreb tilpas, vil resultere i den ønskede kinesi-
ske vækst. Kina er dog stadig afhængige af USA, selv-
om hjemmemarkedet får stigende betydning. Vi ser 
frem til, at Kina får den nødvendige hjælpende hånd 
fra USA’s forbrugere. Selvom det er valgår, vurderer 
vi, at der vil være tilstrækkelig politisk handlekraft til 
at sikre amerikansk fremgang. Vi anser Europas hånd-
tering af gældskrisen for at bidrage med den største 
usikkerhed. 
 
Afdelingen vil løbende bestå af omkring 100-130 
lange positioner afdækket via solgte futures på aktie-
indeks på en balanceret måde. Dermed bliver afkastet 
uafhængigt af, om aktiemarkedet generelt stiger eller 
falder. Afdelingen er således neutral på de ti hoved-
sektorer, men inden for undersektorer og regioner er 
vi ikke markedsneutrale, hvilket udgør en risiko for 
afdelingen. En betydelig risiko i afdelingen er således, 
at afdelingen er nettolang på de nye markeder afdæk-
ket via en nettokort position i Japan. 
 
Risikofaktorer 
Generelt 
Det er afdelingens risikopolitik at begrænse den risi-
ko, der er knyttet til aktiemarkedets generelle risiko 
gennem en markedsneutral investeringsstrategi. 
Midlerne skal investeres på en sådan måde, at risiko-
profilen afspejler en middel risiko. Risikoen for afde-
lingen vil typisk være lavere end den risiko, der er 
forbundet med det globale aktiemarked, målt ved 
afkastets standardafvigelse.  
 
Managerrisiko 
Afkastet vil i udpræget grad afhænge af kompeten-
cerne hos teamet af porteføljemanagere. Hvis ikke 
managerne kan identificere lange positioner, som 
kursmæssigt overgår udviklingen for de solgte futures 
i aktieindeks, vil investorerne lide tab. Processen med 
at udvælge aktier er derfor den væsentligste risiko-
faktor.  
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Papirspecifik risiko 
Afdelingen påtager sig papirspecifikke risici gennem 
de lange positioner, hvor uventede negative ændrin-
ger i en virksomheds økonomiske forhold kan give 
afdelingen tab, der svarer til købesummen for den 
pågældende aktie. De solgte futures i aktieindeks er 
yderligere teoretisk forbundet med en uendelig risiko 
for tab, da et aktieindeks teoretisk kan stige uende-
ligt. Der er således en risiko for, at afdelingen kan gå 
konkurs. Medlemmerne kan ikke tabe mere end deres 
indskud i foreningen. 
 
Afdækningen af lange positioner via kortsolgte futu-
res på aktieindeks kan give anledning til, at der ikke 
opnås fuld markedsneutralitet på landeniveau, da 
ikke alle lande kan afdækkes hensigtsmæssigt via 
futures på aktieindeks. Sædvanligvis vil afdækningen 
ske via futures på europæiske, amerikanske og japan-
ske aktieindeks. Markedsneutraliteten kan fx afvige 
på landeniveau, hvis lange positioner i Indien afdæk-
kes via solgte futures på et japansk aktieindeks. Der 
er ikke opstillet risikorammer for afvigelser i markeds-
neutraliteten på landeniveau. 
 
For at mindske de papirspecifikke risici spredes inve-
steringerne ud over flere aktier. Ud fra afdelingens 
definerede risikorammer må investeringen i en en-
keltaktie højst udgøre 10% af formuen. 
 
Risiko ved låntagning (gearing) 
Afdelingen kan anvende gearing i sin investerings-
strategi. Gearing er investering for lånte midler, hvil-
ket øger udsvingene i afkastet og dermed også risiko-
en. Bestyrelsen har opstillet en øvre grænse for gea-
ring. I henhold til denne begrænsning kan markeds-
værdien af samlede lange og korte aktiepositioner 
hver for sig maksimalt udgøre 300% af afdelingens 
formue. Den aktuelle kreditfacilitet betyder dog, at 
markedsværdien af de samlede lange og korte aktie-
positioner hver for sig maksimalt kan udgøre 200% af 
formuen. Dette forhold begrænser såvel risikoen som 
afkastmuligheden i forhold til en maksimal udnyttelse 
af gearingsmuligheden. Hvis markedsmulighederne 
ændre sig, vil kreditfaciliteten blive forøget, således 
at den maksimale gearingsmulighed kan udnyttes. 
 
Modpartsrisiko 
Afdelingen påtager sig modpartsrisici. Dette vil typisk 
ske, når afdelingen benytter aktiefutures eller andre 
finansielle kontrakter, ligesom der er en modpartsri-
siko over for depotbanken, hvis afdelingen har et til-
godehavende. Der er opstillet en øvre grænse for den 
samlede modpartsrisiko i forbindelse med OTC-

instrumenter (”Over The Counter” eller ikke-
børsnoterede finansielle instrumenter).  
 
Valutarisiko 
Afdelingen investerer i udenlandske aktiver. Det med-
fører eksponering mod valutaer, hvor udsvinget kan 
påvirke afkastet. Valutarisikoen begrænses af de 
rammer for risiko, der er opstillet for afdelingen.  
 
Likviditetsrisiko 
Der opstår risiko for likviditeten, hvis en investering 
ikke kan afvikles i rette mængde inden for en given 
periode. Afdelingen vil fortrinsvis investere i likvide 
papirer, og risikorammerne indeholder en øvre græn-
se for porteføljens samlede likviditetsrisiko.  
 
Renterisiko 
Afdelingen har ingen ramme for renterisikoen, da vi 
vurderer, at denne risiko er beskeden. Afdelingen har 
en beskeden renterisiko på kontantformuen, som ikke 
er dækket af.  
 
Operationel risiko 
Bestyrelsen opstiller heller ikke rammer for den ope-
rationelle risiko, som vi vurderer, er begrænset. Vur-
deringen er foretaget ud fra investeringsforvaltnings-
selskabets forretningsgange, kontrolprocedurer, da-
tasikkerhed og ud fra investeringsforvaltningsselska-
bets nød- og beredskabsplaner for fysiske forhold og 
forsyninger, it-udstyr, centrale styrings- og backupsy-
stemer og ud fra selskabets aftaler med eksterne 
partnere.  
 
Modelrisiko 
Afdelingen påtager sig en modelrisiko, som knytter 
sig til anvendelsen af investeringsprocessen VAMOS, 
som kombinerer en modelbaseret screening af sel-
skaberne med porteføljemanagernes viden og erfa-
ring. I perioder med atypiske markedsbevægelser er 
der en forøget risiko for, at anvendelsen af VAMOS 
ikke bidrager til opnåelsen af de afkastmæssige mål-
sætninger, samt at afkastudsvingene kan blive for-
øget. For at imødegå denne risiko, er der udviklet et 
signalberedskab, der kan give signaler om at aktie-
markederne er præget af atypiske markedsbevægel-
ser, og at merværdien ved at anvende VAMOS derfor 
vil blive reduceret. 
 
Juridisk risiko 
Afdelingen kan påtage sig en juridisk risiko, hvis korte 
positioner etableres gennem låneaftaler eller finan-
sielle kontrakter, som ikke er standardiserede juridi-



 

Hedgeforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2012 - s. 17 

ske dokumenter. Den faktiske retsstilling ved de ind-
gåede aftaler kan derfor afvige fra det, vi forventer.  
 
Risikomåling og -styring 
Dele af risikomålingen bygger på statistiske bereg-
ninger og simuleringer. Vi understreger, at den fakti-
ske risiko kan afvige fra den forventede risiko, da den 
forventede risiko er historisk betinget. Desuden af-
hænger de statistiske beregninger af estimeringsme-

toden og observationsperioden, ligesom de statistiske 
beregninger er baseret på metodemæssige forudsæt-
ninger, som kan vise sig at være utilstrækkelige, når 
det handler om at forudsige fremtidige risici.  
 
Kontrol af risikoen foretages i en separat organisato-
risk enhed, som ikke er involveret i investeringspro-
cessen.

  



 

Hedgeforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2012 - s. 18 

Risikorammer og risikoopgørelse pr. 30.6 2012 for Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Aktier 
Nedenstående tabel viser nedre- og øvre risikorammer samt risikoen opgjort pr. 30.6 2012 
Parameter 
 

Nedre 
ramme 

  Risiko pr.  
 30.6 2012 

Øvre 
ramme 

Positions- og markedsrisiko     

Nettoeksponering i % af formuen, (1) -50%  -0,189% 50% 

Kvadreret korrelationskoefficient (vs. MSCI World), (2) 0  0,000 0,50 

Beta (vs. MSCI World), (3) -0,50  -0,001 0,50 

Udsving i afkast (4)     

Standardafvigelse (volatilitet) på 1 års sigt 3%  4,61% 15% 

Standardafvigelse (volatilitet) på 3 års sigt 5%  7,98% 26% 

Standardafvigelse (volatilitet) på 5 års sigt 7%  10,30% 34% 

Koncentrationsrisiko (5)     

Numerisk nettoeksponering mod enkeltaktie i % af formuen 0%  3,11% 10% 

Valutarisiko (6)     

EUR nettoeksponering i % af formuen -20%  0,12% 20% 

GBP nettoeksponering i % af formuen -20%  -0,21% 20% 

JPY nettoeksponering i % af formuen -20%  0,86% 20% 

MXN nettoeksponering i % af formuen -20%  0,29% 20% 

TRY nettoeksponering i % af formuen -20%  1,15% 20% 

USD nettoeksponering i % af formuen -20%  2,44% 20% 

AUD nettoeksponering i % af formuen -20%  0,19% 20% 

ZAR nettoeksponering i % af formuen -20%  0,05% 20% 

CHF nettoeksponering i % af formuen -20%  0,41% 20% 

NOK nettoeksponering i % af formuen -20%  -0,52% 20% 

CAD nettoeksponering i % af formuen -20%  0,01% 20% 

HKD nettoeksponering i % af formuen -20%  -2,66% 20% 

TWD nettoeksponering i % af formuen -20%  0,07% 20% 

BRL nettoeksponering i % af formuen -20%  2,74% 20% 

INR nettoeksponering i % af formuen -20%  1,18% 20% 

IDR nettoeksponering i % af formuen -20%  0,99% 20% 

KRW nettoeksponering i % af formuen -20%  3,19% 20% 

MYR nettoeksponering i % af formuen -20%  0,71% 20% 

RMB nettoeksponering i % af formuen -20%  1,80% 20% 

RUB nettoeksponering i % af formuen -20%  1,95% 20% 

SEK nettoeksponering i % af formuen -20%  -0,26% 20% 

SGD nettoeksponering i % af formuen -20%  0,05% 20% 

PLN nettoeksponering i % af formuen -20%  0,02% 20% 

     

Sektorrisiko (7)     

Consumer Discretionary nettoeksponering i % af formuen -20%  0,86% 20% 

Consumer Staples nettoeksponering i % af formuen -20%  0,45% 20% 

Energy nettoeksponering i % af formuen -20%  -1,37% 20% 

Financials nettoeksponering i % af formuen -20%  -2,24% 20% 

Health Care nettoeksponering i % af formuen -20%  -0,08% 20% 

Industrials nettoeksponering i % af formuen -20%  0,35% 20% 

IT nettoeksponering i % af formuen -20%  0,37% 20% 

Materials nettoeksponering i % af formuen -20%  -2,29% 20% 

Telecomunication Services nettoeksponering i % af formuen -20%  -4,45% 20% 

Utilities nettoeksponering i % af formuen -20%  -1,16% 20% 

Gearingsrisiko     

Markedsværdi af samlede lange aktiepositioner i % af formuen (8) 50%  190,7% 300% 

Markedsværdi af samlede korte aktiepositioner i % af formuen (9) 50%  190,9% 300% 

Bruttoeksponering (10) 100%  633,4% 1500% 

Likviditetsrisiko (11)     

Likviditet i porteføljens lange aktiepositioner (dage)  0  0,0065 7  

Likviditet i porteføljens korte aktiepositioner (dage) 0  0,0005 7 

Modpartsrisiko (12)     

Positiv markedsværdi af OTC-instrumenter i % af formuen 0%  0,0% 50% 

 
 
Noteforklaring 
Risikorammerne må afviges i forbindelse med en samlet 
daglig emission eller indløsning på mere end 10% af formu-
en. 

(1) Nettoeksponering beregnes som markedsværdien af 
lange aktiepositioner, fratrukket den numeriske markeds-
værdi af korte aktiepositioner. Opgørelsen medregner 
eksponeringer opnået gennem finansielle instrumenter. 

Likvide midler – herunder valuta – regnes ikke med i opgø-
relsen. En nettoeksponering omkring 0 afspejler et værdi-
mæssigt balanceret forhold mellem korte og lange aktiere-
laterede positioner. 

 

(2) Den kvadrerede korrelationskoefficient angiver graden 
af sammenhæng mellem afdelingens afkast og afkastet fra 
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MSCI World, som er et indeks for verdens etablerede ak-
tiemarkeder. Den kvadrerede korrelationskoefficient kan 
antage værdier mellem 0 og 1, hvor en værdi på 0 tages 
som udtryk for, at afkastene er uafhængige af hinanden. 
Uafhængighed mellem aktivers afkast gør det muligt at 
sprede risikoen. 

 

(3) Beta angiver følsomheden i afdelingens afkast ved 
udsving i aktiemarkedets afkast målt ved MSCI World. En 
beta på 1 indikerer, at afdelingens afkast følger aktiemar-
kedets afkast tæt. En beta på 0 indikerer, at afdelingens 
afkast er uafhængigt af aktiemarkedets udsving i afkast.  

 

(4) Standardafvigelse er et udtryk for variation i afkastet. 
Ved en lav standardafvigelse ligger de enkelte delperioders 
afkast tæt på det gennemsnitlige afkast for samtlige delpe-
rioder. Ved en høj standardafvigelse varierer afkastet me-
get omkring gennemsnittet. Standardafvigelsen på hhv. 1, 
3 og 5 års sigt er angivet akkumuleret for hver periode, og 
standard-afvigelsen på 3 og 5 års sigt er dermed ikke op-
gjort p.a.  
 
(5) Nettoeksponering mod en enkeltaktie beregnes for hver 
aktie som markedsværdien af lange aktiepositioner, fra-
trukket den numeriske markedsværdi af korte aktiepositio-
ner. Opgørelsen medregner eksponeringer, opnået gennem 
finansielle instrumenter. Enhver nettoeksponering mod en 
enkeltaktie må numerisk maksimalt udgøre 10% af formu-
en, for at sikre at risikoen spredes. 
 
(6) Den valutamæssige nettoeksponering beregnes for hver 
enkelt valuta ved at fratrække den numeriske markeds-
værdi af korte aktiepositioner fra markedsværdien af de 
lange aktiepositioner ± urealiseret gevinst/tab på swaps 
og futures ± likvider/-kontantlån ± urealiseret gevinst/tab 
på valutaterminsforretninger. Grænserne for den valuta-
mæssige nettoeksponering gælder for alle valutaer, undta-
gen danske kroner.  

 

(7) Den sektormæssige nettoeksponering beregnes for hver 
enkelt sektor ved at fratrække den numeriske markeds-
værdi af korte aktiepositioner fra markedsværdien af de 
lange aktiepositioner, hvor sektoreksponeringen fra finan-
sielle instrumenter regnes med. Der opereres med de 10 
overordnede MSCI/GICS sektorer. 

 

(8) Ved en lang aktieposition forstås en position, der giver 
gevinst ved en kursstigning for den pågældende aktie, 
aktieinstrument (herunder swap) eller aktieindeks.  

 

(9) Ved en kort aktieposition forstås en position, der giver 
gevinst ved et kursfald for den pågældende aktie, aktiein-
strument (fx swap) eller aktieindeks. Bemærk, at opgørel-
sen af markedsværdi er numerisk.  

 

(10) Bruttoeksponering defineres som samlede nettoposi-
tioner i procent af formuen. Ved samlede nettopositioner 
forstås summen af 1) Kursværdien af de samlede lange 
nettopositioner i værdipapirer, pengemarkedsinstrumen-
ter, råvareinstrumenter eller indeks, 2) Likvide midler og 3) 
Den numeriske kursværdi af de samlede korte nettopositi-
oner i værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, råvarein-
strumenter eller indeks. 

 

(11) Likviditeten i porteføljens lange og korte aktiepositio-
ner defineres som en vægtet gennemsnitlig likviditet af 
aktiepositionerne, hvor der med likviditet for en enkelt 
position forstås antal aktier i porteføljen (målt numerisk), 
divideret med medianen af de sidste 22 børsdages han-
delsvolumen for det pågældende selskab.  

 
(12) Modpartsrisikoen beregnes som den positive mar-
kedsværdi af OTC-instrumenter inklusiv fremtidige tilgode-
havender. I en nettingaftale kan negative markedsværdier 
modregnes i positive markedsværdier for samme modpart.
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Jyske Invest 
Hedge Markedsneutral – Obligationer 
 
Investeringsområde og -profil 
Investeringsstrategien er at kombinere investeringer i rentebærende instrumenter – i mindre grad også valuta-
positioner – på en sådan måde, at der skabes positivt afkast, uanset om obligationsmarkedet stiger eller falder. 
Målet er at skabe et årligt afkast, der overstiger den danske reporente og som samtidigt er forholdsvist ukorrele-
ret med obligationsmarkedet generelt. Midlerne investeres på en sådan måde, at der er tale om en middel risiko-
profil. 
 
Afkastet i denne afdeling fremkommer i praksis som forskellen mellem totalafkastet på de købte obligationer og 
belåningsrenten. Afkastpotentialet øges ved anvendelse af gearing. Gearing medfører en øget risiko. I perioder, 
hvor afkastet på de købte obligationer er lavere end belåningsrenten, vil værdien af afdelingen falde, hvorimod 
værdien øges, når afkastet af de købte obligationer overstiger belåningsrenten. At der anvendes gearing indebæ-
rer en risiko for, at afdelingen kan gå konkurs. Som investor kan man aldring tabe mere end sit indskud. 

 

   
Afdelingsprofil  Investeringsfordeling 
Fondstype Certifikatudstedende, akkumulerende Afdelingens investeringsfordeling fremgår under 

afsnittet Formuefordeling i afdelingens regnskab. ISIN-kode DK0060089175 
Børsnoteret Nej 
Oprettet 02.07.2007 Nøgletal 

Afdelingens nøgletal fremgår under afsnittet Ho-
ved- og nøgletal i afdelingens regnskab. 
 

Funktionel valuta DKK 
Benchmark - 
Risikoindikator 5 
Risikokategori Rød 

 

Indledning 
Denne afdelingsberetning bør læses i sammenhæng 
med halvårsrapportens generelle afsnit om investe-
rings-markeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer for 
at give et fyldestgørende billede af udviklingen i afde-
lingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige 
risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om 
risici ved at investere i afdelingen henviser vi til det 
gældende prospekt, der kan hentes på jyskeinvest.dk. 
 
Risikoprofil 
De forskellige risikofaktorer er forklaret i afsnittet 
Risikofaktorer. 
 
Usikkerhed ved indregning og måling 
Der er ikke usikkerhed ved indregning og måling. 
 
Usædvanlige forhold, der kan have påvirket ind-
regning eller måling 
Der er ikke usædvanlige forhold, som har påvirket 
indregning og måling. 
 

Videnressourcer 
Afdelingen har adgang til en bred og dybtgående eks-
pertviden. Afdelingen er derfor ikke afhængig af vi-
denressourcer, der er af særlig betydning for den 
fremtidige indtjening. 
 
Betydningsfulde hændelser 
Efter regnskabsperiodens afslutning er der ikke ind-
trådt væsentlige begivenheder af betydning for halv-
årsrapporten. 
 
Udviklingen i 1. halvår 2012 
Afkastet i afdelingen blev på -6,43%, hvilket er under 
afkastmålsætningen. Afkastet er under niveau i for-
hold til de markedsforhold og risici, som vi vurderede 
var til stede ved halvårets indgang. Bemærk, at tidli-
gere afkast ikke er retningsgivende for fremtidige 
afkast. 
Investeringsstrategien fra 2011 er videreført i 2012. 
Der er på lånefinansieret basis investeret i variabelt 
forrentede obligationer. Det negative afkast i 1. halv-
år skyldes primært faldende kurser på obligationer 
udstedt af Danmarks Skibskredit. Udstederen har fået 
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nedsat sin kreditvurdering af ratingbureauet Moody’s. 
Andelen af skibskreditobligationer er nedbragt, og der 
er i stedet købt obligationer udstedt af danske kredit-
foreninger. Finansieringsrenten har i 1. halvår været 
faldende, idet Nationalbanken har nedsat renten som 
følge af en høj kronekurs. 
 
Særlige risici – herunder forretningsmæssige og 
finansielle risici 
Investeringsstrategien kan blive negativt påvirket af 
blandt andet: 
 

 Globale kreditkriser eller andre former for 
unormale markedsforhold  

 Kraftig reduktion i obligationernes likviditet. 
Tab, som opstår, hvis et dansk realkredit-
institut eller anden udbyder går konkurs 

 Tab, som opstår, hvis en udbyders kredit-
værdighed nedjusteres væsentligt og inve-
steringen skal sælges  

 Udvidelse i merrenten på danske realkredit-
obligationer mod statsobligationer  

 Uro på pengemarkedet i Danmark 
 
De forskellige risikofaktorer er forklaret i afsnittet 
Risikofaktorer. 
 
Forventninger til afkast for 2. halvår 2012 
Den nuværende strategi med køb af variabelt forren-
tede realkreditobligationer ventes videreført i 2. halv-
år af 2012. Det negative afkast i 1. halvår gør, at af-
kastmålsætningen for hele 2012 på 3,45% formentlig 
ikke kan opnås. I 2. halvår forventes en fortsat gun-
stig finansieringssituation, og den aktuelle investe-
ringsstrategi forventes at skabe et positivt afkast i 2. 
halvår af 2012.  
 
Den væsentligste risikofaktor i afdelingen er den så-
kaldte rentespændsrisiko, som ved udgangen af 1. 
halvår af 2012 betyder, at afdelingen vil tabe eller 
tjene 2,7%, hvis merrenterne på de holdte obligationer 
øges eller reduceres med 0,1%. Tab – ved udvidelse af 
merrenten – kunne opstå, hvis kreditværdigheden på 
de holdte obligationer blev reduceret. Tab kunne også 
opstå, hvis fx gældskrisen i Europa kom ud af kontrol 
og markederne – som under finanskrisen – blev præ-
get af mangel på likviditet. Strategien ville også blive 
negativt påvirket, hvis den danske krone kom under 
pres, og Nationalbanken i 2012 bliver nødsaget til at 
hæve de danske renter markant. Samlet mener vi, at 
der i 2012 vil være dønninger på obligationsmarke-

det, men at afdelingens investeringsstrategi vil være 
robust over for sådanne udfordringer. 
 
Risikofaktorer 
Generelt 
Det er afdelingens investeringspolitik at begrænse 
renterisikoen, der er knyttet til investering i internati-
onale obligationer gennem en markedsneutral inve-
steringsstrategi. Midlerne skal investeres på en sådan 
måde, at risikoprofilen afspejler en middel risiko. 
Risikoen for afdelingen vil således være lavere end 
den risiko, der er forbundet med det globale aktie-
marked, men større end risikoen, der er forbundet 
med traditionelle obligationer. Risikoen er målt ved 
afkastets standardafvigelse. 
 

Managerrisiko 
Afkastet vil i udpræget grad afhænge af kompeten-
cerne hos teamet af porteføljemanagere og de ekster-
ne rådgivere. Hvis de ikke kan identificere obligatio-
ner, der er prisfastsat for højt eller for lavt, vil investo-
rerne lide tab. Processen med at udvælge obligationer 
er derfor den væsentligste risikofaktor. Afdelingen 
påtager sig papirspecifikke risici, hvor uventede æn-
dringer i bl.a. konverteringsadfærd kan give afdelin-
gen tab. Gentagne tab kan føre til et samlet tab, der er 
større end formuen. Der er således en risiko for, at 
afdelingen kan gå konkurs. Medlemmerne kan ikke 
tabe mere end deres indskud i afdelingen. 
 
Renterisiko 
Afdelingen tilstræber at begrænse renterisikoen gen-
nem en markedsneutral investeringsstrategi. Den 
maksimale renterisiko er fastsat i rammerne (se af-
snit om risikorammer). 

Papirspecifik risiko 
For at mindske de papirspecifikke risici spredes inve-
steringerne ud over flere obligationer. Det tilstræbes, 
at investeringerne placeres i flere lande. Derudover 
anvendes der fortrinsvis obligationer med en høj ra-
ting. Der er opstillet rammer for forholdet mellem 
non-investment grade og investment grade obligatio-
ner samt lande-fordelingen (se afsnit om risikoram-
mer). Der opstilles ikke rammer for antallet af obliga-
tioner, der skal investeres i. 
 
Rentespændsrisiko 
Afdelingen forsøger at udnytte skævheder i prisdan-
nelsen på rentebærende papirer ved at udnytte udvik-
lingen i rentespænd mellem obligationer. Derved 
opstår der rentespændsrisiko. Den maksimale rente-
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spændsrisiko er begrænset af rammerne, der er op-
stillet for afdelingen (se afsnit om risikorammer). 

Kredit- og modpartsrisici 
Afdelingen påtager sig kredit- og modpartsrisici. Det 
vil typisk ske, når afdelingen køber obligationer eller 
indgår aftaler om finansielle kontrakter i form af OTC-
instrumenter (”Over The Counter” eller ikke-
børsnoterede finansielle instrumenter), hvor afdelin-
gen har et tilgodehavende. Der tilstræbes en begræn-
set kreditrisiko ved at begrænse adgangen til non-
investment grade obligationer. Der er opstillet ram-
mer for forholdet mellem non-investment grade og 
investment grade obligationer (se afsnit om risiko-
rammer). Der er ikke opstillet en øvre grænse for den 
samlede modpartsrisiko i forbindelse med OTC-
instrumenter. 

Valutarisiko 
Afdelingen kan investere i udenlandske aktiver. Det 
medfører eksponering mod valutaer, hvor udsvinget 
kan påvirke afkastet. Valutarisikoen begrænses af de 
rammer for risiko, der er opstillet for afdelingen. (se 
afsnit om risikorammer). 

Operationel risiko 
Bestyrelsen har ikke opstillet rammer for den operati-
onelle risiko, som vi vurderer, er begrænset. Vurde-
ringen er foretaget ud fra investeringsforvaltningssel-
skabets forretningsgange, kontrolprocedurer, data-
sikkerhed og ud fra investeringsforvaltningsselska-
bets nød- og beredskabsplaner for fysiske forhold og 
forsyninger, it-udstyr, centrale styrings- og backupsy-
stemer og ud fra selskabets aftaler med ekstern part-
nere. 

Gearingsrisiko 
Afdelingen kan anvende gearing i sin investerings-
strategi. Gearing er investering for lånte midler, hvil-
ket øger udsvingene i afkastet og dermed også risiko-
en. Bestyrelsen har opstillet en øvre grænse for gea-
ring. 

Juridisk risiko 
Afdelingen påtager sig en juridisk risiko, idet der etab-
leres positioner gennem låneaftaler eller finansielle 
kontrakter, som ikke er standardiserede juridiske 
dokumenter. Den faktiske retsstilling ved de indgåede 
aftaler kan derfor afvige fra det, vi forventer. 

Likviditetsrisiko 
Der opstår likviditetsrisiko, hvis en investering ikke 
kan afvikles i rette mængde inden for en given perio-
de. Afdelingen har mulighed for at investere i illikvide 
papirer. Det tilstræbes, at en forsvarlig andel investe-
res i likvide papirer. Der er ikke opstillet rammer for 
likviditetsrisikoen. 

Risikomåling og -styring 
Dele af risikomålingen bygger på statistiske bereg-
ninger og simuleringer. Vi understreger, at den fakti-
ske risiko kan afvige fra den forventede risiko, da den 
forventede risiko er historisk betinget. Desuden af-
hænger de statistiske beregninger af estimationsme-
tode og observationsperiode, ligesom de statistiske 
beregninger er baseret på metodemæssige forudsæt-
ninger, som kan vise sig at være utilstrækkelige, når 
det handler om at forudsige fremtidige risici.  

Kontrol af risikoen foretages i en separat organisato-
risk enhed, som ikke er involveret i investeringspro-
cessen. 
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Risikorammer og risikoopgørelse pr. 30.6 2012 for Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer 
Nedenstående tabel viser numeriske risikorammer samt risikoen opgjort pr. 30.6 2012 

Parameter 
 

   Risiko pr.  
 30.6 2012 

Ramme 

    

Positions- og markedsrisiko     

Samlet numerisk renterisiko i % af formuen (varighed) (1)   0,7316% 25% 

 
Udsving i afkast  

  
 

 
 

 
 

Standardafvigelse (volatilitet) på 1 års sigt (2)   0,68% 15% 

Standardafvigelse (volatilitet) på 3 års sigt (2)   1,17% 26% 

Standardafvigelse (volatilitet) på 5 års sigt (2)   1,52% 34% 

 
Koncentrations- og kreditrisiko  

  
 

 
 

 
 

Minimal andel investeret i investment grade obligationer i % af obligationernes 
nettoeksponering (3 og 4) 

   
100% 

 
75% 

Maksimal andel investeret i obligationer for et enkelt land i % af obligationernes 
nettoeksponering (3 og 4) 

   
100% 

 
100% 

 
Valutarisiko 

    

Valuta nettoeksponering i % af formuen (5)   0,00% 250% 

     

Gearingsrisiko     

Bruttoeksponering (6)   1729% 12500% 

Markedsværdi af samlede lange obligationspositioner omregnet til en 10-årig 
ækvivalent statsobligation i forhold til formuen(7) 

  4,8% 2500% 

Rentespændsrisiko   
 

  

Samlet rentespændsrisiko i % af formuen (8)   2,74% 25% 

 
Noteforklaring 
1) Den samlede renterisiko (målt ved risikonøgletallet 
varighed) opgøres på basis af summen af ændringerne af 
kursværdierne for afdelingens positioner i obligationer og 
pengemarkedsinstrumenter, inklusive ændringen i nutids-
værdien af betalingerne, der knytter sig til anvendelsen af 
afledte finansielle instrumenter ved en rentestigning på ét 
procentpoint.  
 
2) Standardafvigelse er et udtryk for variation i afkastet. 
Ved en lav standardafvigelse ligger de enkelte delperioders 
afkast tæt på det gennemsnitlige afkast for samtlige delpe-
rioder. Ved en høj standardafvigelse varierer afkastet me-
get omkring gennemsnittet. Standardafvigelsen på hen-
holdsvis 1, 3 og 5 års sigt er angivet akkumuleret for hver 
periode, og standardafvigelsen på 3 og 5 års sigt er dermed 
ikke opgjort p.a. 
 
3) Ved en samlet nettoeksponering i obligationer forstås 
summen af kursværdien af de samlede lange obligations-
positioner og den numeriske kursværdi af de samlede korte 
obligationspositioner.  
 
4) Investment grade er defineret som obligationer, der som 
minimum har en rating på Baa fra Moody’s Investor Ser-
vices eller BBB fra Standard & Poor’s. Undtaget herfra er 
dog danske realkreditobligationer og ikke-ratede obligatio-
ner med en meget høj kreditværdighed.  
 

5) Den valutamæssige nettoeksponering beregnes for hver 
enkelt valuta ved at trække den numeriske markedsværdi 
af korte positioner fra markedsværdien af de lange positio-
ner ± urealiseret gevinst/tab på finansielle instrumenter ± 
likvider/kontantlån. Grænserne for den valutamæssige 
nettoeksponering gælder for alle valutaer, undtagen dan-
ske kroner. 
 
6) Bruttoeksponering defineres som de samlede nettoposi-
tioner i procent af formuen. Ved samlede nettopositioner 
forstås summen af i) kursværdien af de samlede lange 
nettopositioner i værdipapirer, pengemarkedsinstrumen-
ter, råvareinstrumenter eller indeks, ii) likvide midler og iii) 
den numeriske kursværdi af de samlede korte nettopositi-
oner i værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter eller in-
deks. 
 
7) Varigheden og nutidsværdien beregnes for afdelingens 
lange obligationspositioner. Disse værdier må ikke over-
skride varigheden og nutidsværdien for den 10-årige ækvi-
valente statsobligation (benchmarkobligation), når denne 
er gearet 2.500% (svarende til en gearing på 25). Derved vil 
det være muligt at geare enkelte positioner med kort løbe-
tid mere end 2.500% af afdelingens formue. Samlet set vil 
gearingsrisikoen dog svare til gearingsrisikoen, der opnås 
ved at geare den 10-årige ækvivalente statsobligation 
2.500% af afdelingens formue. Varigheden beregnes ud fra 
definitionen, anvendt i note 1.  
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8) Opgørelsen sker på basis af summen af ændringerne af 
kursværdierne for afdelingens positioner i obligationer og 
pengemarkedsinstrumenter, inklusive ændringen i nutids-
værdien af betalinger, der knytter sig til anvendelsen af 

afledte finansielle instrumenter ved henholdsvis en ind-
snævring og udvidelse af rentespændet mellem de købte og 
solgte obligationer målt ved forskellen på den effektive 
rente på 0,1%. 
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Jyske Invest 
Hedge Valuta 
 
Investeringsområde og -profil 
Investeringsstrategien er at kombinere investeringer i finansielle instrumenter på en sådan måde, at kortsigtet 
ubalance på valutamarkederne kan udnyttes til at skabe et positivt afkast, uanset øvrige markedsbetingelser. I 
praksis udmøntes investeringsstrategien ved at købe valutaer, som vurderes at være undervurderede og sælge 
valutaer, som vurderes at være overvurderede. Der kan købes for større beløb end egenkapitalen, hvorved der 
anvendes gearing. Målet for afdelingen er at skabe et årligt afkast, der overstiger Nationalbankens udlånsrente 
med mindst 3%. Midlerne kan investeres på en sådan måde, at risikoprofilen afspejler en høj risiko. 
 
Midlerne kan investeres på en sådan måde, at risikoprofilen afspejler en høj risiko. Afkastet vil i udpræget grad 
afhænge af kompetencerne hos teamet af porteføljemanagere og de eksterne rådgivere. Hvis de fejlvurderer 
prisfastsættelsen på valutaer, vil investorerne lide tab. Processen med at udvælge valutaer er derfor den væ-
sentligste risikofaktor. Afdelingen påtager sig blandt andet risici ved at indgå valutaterminsforretninger, hvor 
uventede valutakursændringer, renteændringer eller lignende kan give afdelingen markante tab. Gentagne tab 
kan føre til et samlet tab, der er større end formuen. Der er således en risiko for, at afdelingen kan gå konkurs. 
Som investor kan man aldring tabe mere end sit indskud. 

 
   
Afdelingsprofil  Investeringsfordeling 
Fondstype Certifikatudstedende, akkumulerende Afdelingens investeringsfordeling fremgår 

under afsnittet Formuefordeling i afdelingens 
regnskab. 

ISIN-kode DK0060141513 
Børsnoteret Nej 
Oprettet 15.10.2008 Nøgletal 

Afdelingens nøgletal fremgår under afsnittet 
Hoved- og nøgletal i afdelingens regnskab. 

 

Funktionel valuta DKK 
Benchmark - 
Risikoindikator 6 
Risikokategori Rød 

 
Indledning 
Denne afdelingsberetning bør læses i sammenhæng 
med halvårsrapportens generelle afsnit om investe-
ringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer for 
at give et fyldestgørende billede af udviklingen i afde-
lingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige 
risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om 
risici ved at investere i afdelingen henviser vi til det 
gældende prospekt, der kan hentes på jyskeinvest.dk. 
 
Risikoprofil 
Som investor skal man være opmærksom på, at kur-
sen kan svinge markant på kort sigt. På risikoindika-
toren er afdelingen placeret i kategori 6.  
 
De forskellige risikofaktorer er forklaret i afsnittet 
Risikofaktorer. 
 
Usikkerhed ved indregning og måling 
Der er ikke usikkerhed ved indregning og måling. 
 

 
Usædvanlige forhold, der kan have påvirket ind-
regning eller måling 
Der er ikke usædvanlige forhold, som har påvirket 
indregning og måling. 
 
Videnressourcer 
Afdelingen har adgang til en bred og dybtgående eks-
pertviden. Afdelingen er derfor ikke afhængig af vi-
denressourcer, der er af særlig betydning for den 
fremtidige indtjening. 
 
Betydningsfulde hændelser 
Efter regnskabsperiodens afslutning er der ikke ind-
trådt væsentlige begivenheder af betydning for halv-
årsrapporten. 
 
Udviklingen i 1. halvår 2012 
Afkastet i 1. halvår 2012 blev på 2,34%, hvilket lever 
op til afkastmålsætningen. Afkastet er som forventet 
set i forhold til de markedsforhold og risici, som vi 
vurderede, var til stede ved halvårets indgang. Be-
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mærk, at tidligere afkast ikke er retningsgivende for 
fremtidige afkast. 
 
Der er foretaget 60 valutahandler i en lang række 
valutaer i 1. halvår 2012. Fokus har været på de nor-
diske valutaer, USD, EUR, GBP, CHF, JPY og CAD. I alle 
tilfælde er der gennemført en disciplineret strategi, 
hvor der ved hver handels indgåelse er defineret et 
konkret niveau, hvor tab eller gevinst realiseres. Der-
ved tilstræbes, at afdelingen ikke eksponeres mod 
markante kursfald. 
  
Det nervøse marked i 2. halvår 2011 fortsatte ind i 
2012, og vi har været vidner til store udsving. Det helt 
store tema på valutamarkedet har fortsat været den 
europæiske gældskrise, der endnu ikke er løst på 
trods af flere forsøg. Tværtimod har vi oplevet spred-
ning fra primært Grækenland til også Spanien og 
Italien med voldsomme rentestigninger i landende til 
følge. Det er således endnu ikke lykkedes politikerne 
at overbevise de finansielle markeder om, at de er i 
stand til - eller villige til - at gøre det nødvendige for 
at løse krisen. Gældskrisen i Europa har især styrket 
USD og JPY gennem 1. halvår 2012 
 
Ved udgangen af 1. halvår 2012 er tilliden til den 
amerikanske økonomi aftaget og nervøsiteten om-
kring fremtiden vokset. Markedet har længe holdt øje 
med nye kvantitative tiltag fra den amerikanske cen-
tralbank, men indtil nu uden held. JPY handler på 
rekordhøje niveauer over for både USD, EUR og DKK, 
og det presser den økonomiske situation i landet 
yderligere. Storbritannien belønnes ligeledes i 1. 
halvår 2012 for at stå udenfor eurosamarbejdet, hvil-
ket har styrket GBP, trods indenlandske udfordringer. 
 
Særlige risici – herunder forretningsmæssige og 
finansielle risici 
De forskellige risikofaktorer er forklaret i afsnittet 
Risikofaktorer. 
 
Forventninger til afkast for 2. halvår 2012 
Den eksisterende investeringsstrategi ventes fast-
holdt i 2. halvår 2012. Det er hensigten at skabe et 
afkast, som overstiger afkastmålsætningen på 4% 
efter omkostninger. Ser vi frem mod resten af 2012, 
er det fortsat vores forventning, at den europæiske 
gældskrise vil være det dominerende tema for de 
finansielle markeder – og vi frygter, at krisen skal 
blive værre, før det atter går mod lysere tider.  
 
En anden faktor, som ventes fortsat at være i fokus i 
2012, er udviklingen i den amerikanske økonomi. De 

økonomiske nøgletal vil som altid have stor betydning 
for udviklingen på valutamarkedet, og nøgletallene 
har skuffet i 1. halvår. Fortsætter tendensen vil de 
finansielle markeder skrue forventningerne op til nye 
tiltag fra centralbanken for at stimulere økonomien. 
Det kan være med til at presse USD. Recessionen i 
Europa øger generelt efterspørgsel efter de sikre hav-
ne på valutamarkedet som p.t. udgøres af især USD, 
JPY, og GBP. 
 
Vi vil samlet søge at implementere disciplinerede 
handelsstrategier, som tager udgangspunkt i vores 
fundamentale vurdering af de enkelte valutaer, samt 
de faktorer som på kort sigt ventes at påvirke kursud-
vikling. 
  
Risikofaktorer 
For en uddybende gennemgang af risikofaktorer hen-
vises til prospektet for afdelingen. De væsentligste 
risici er beskrevet nedenfor. 
 
Generelt 
Det er afdelingens investeringspolitik at håndtere 
risikoen, der er knyttet til investering i internationale 
valutamarkeder, gennem afdækningsstrategier. Mid-
lerne kan investeres på en sådan måde, at risikoprofi-
len afspejler en høj risiko. Risikoen for afdelingen vil 
således være på niveau med den risiko, der historisk 
set har været forbundet med det globale aktiemarked. 
Risikoen er målt ved afkastets standardafvigelse. 
 
Managerrisiko 
Afkastet vil i udpræget grad afhænge af kompeten-
cerne hos teamet af porteføljemanagere og de ekster-
ne rådgivere. Hvis de fejlvurderer prisfastsættelsen 
på valutaer, vil investorerne lide tab. Processen med 
at udvæl-ge valutaer er derfor den væsentligste risi-
kofaktor. Afdelingen påtager sig bl.a. risici ved at 
indgå valutaterminsforretninger, hvor uventede valu-
takursændringer, renteændringer el.lign. kan give 
afdelingen markante tab. Gentagne tab kan føre til et 
samlet tab, der er større end formuen. Der er således 
en risiko for, at afdelingen kan gå konkurs. Medlem-
merne kan ikke tabe mere end deres indskud i for-
eningen. 
 
Valutakursrisiko 
Den altovervejende eksponering i afdelingen er valu-
tarisiko. Afdelingen tilstræber derfor at håndtere 
valutarisikoen gennem forskellige afdækningsstrate-
gier af valutaeksponeringen. Den maksimale valutari-
siko er specificeret i afdelingens risikorammer.  
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Renterisiko 
Afdelingen tager hovedsageligt positioner i instru-
menter med kort løbetid. Herved minimeres afdelin-
gens renterisiko. For at minimere afdelingens renteri-
siko er der fastsat rammer for løbetiden for penge-
markedsinstrumenter (positionsrisiko).  
 
Koncentrationsrisiko 
For at mindske specifik risiko til den enkelte valuta-
kombination, kan positionerne spredes ud over flere 
valutakombinationer. Herved kan effekten af et vold-
somt udsving på valutamarkedet reduceres. Der op-
stilles rammer for den maksimale størrelse af netto-
position i en enkelt valuta (koncentrationsrisiko). Der 
opstiles ikke rammer for positionsstørrelsen i DKK. 
 
Modpartsrisiko 
Afdelingen påtager sig modpartsrisici. Dette vil typisk 
ske, når afdelingen indgår aftaler om finansielle kon-
trakter i form af OTC-instrumenter (”Over The Coun-
ter” eller ikke-børsnoterede finansielle instrumenter), 
hvor afdelingen har et tilgodehavende. Det tilstræbes, 
at modpartsrisikoen begrænses ved kun at handle 
med modparter med en Investment Grade kreditra-
ting eller med modparter med en ubetinget høj kre-
ditværdighed. Der er opstillet rammer for mindste-
kravet til modparternes kreditværdighed (se afsnit 
om risikorammer). Der er ikke opstillet en øvre græn-
se for den samlede eksponering mod enkelte modpar-
ter i forbindelse med OTC-instrumenter. 
 
Gearingsrisiko 
Afdelingen kan anvende gearing i sin investerings-
strategi. Gearing er investering for lånte midler, hvil-
ket øger udsvingene i afkastet og dermed også risiko-
en. Bestyrelsen opstiller en øvre grænse for gearing. 
Eftersom der anvendes gearing i afdelingen, er der en 
risiko for, at afdelingen kan blive påvirket af ekstreme 
udsving i valutamarkederne. For at overvåge konse-
kvenserne af ekstreme udsving i valutamarkederne, 
gennemføres der jævnligt såkaldte stresstests. Ram-
mer for gearing er beskrevet i afdelingens risikoram-
mer. 
 

Likviditetsrisiko 
Der opstår risiko for likviditeten, hvis en investering 
ikke kan afvikles i rette mængde inden for en given 
periode. Afdelingens likviditetsrisiko er dog stærkt 
begrænset, da der primært tages positioner i meget 
likvide valutaer – det vil sige valutaer, som på indgå-
elsestidspunktet vurderes at være likvide og frit om-
sættelige. Der kan dog på valutamarkedet uden varsel 
opstå illikviditet, som kan gøre det vanskeligt at af-
hænde positioner. Det vurderes dog, at likviditetsrisi-
koen er af begrænset omfang og betydning, hvorfor 
der ikke er opstillet rammer for likviditetsrisikoen. 
 
Operationel risiko 
Bestyrelsen har ikke opstillet rammer for den operati-
onelle risiko, eftersom vi vurderer, at den er begræn-
set. Vurderingen er foretaget ud fra investeringsfor-
valtningsselskabets forretningsgange, kontrolproce-
durer, datasikkerhed og ud fra investeringsforvalt-
ningsselskabets nød- og beredskabsplaner for fysiske 
forhold og forsyninger, it-udstyr, centrale styrings- og 
backupsystemer og ud fra selskabets aftaler med 
eksterne partnere. 
 
Risikomåling og -styring 
Dele af risikomålingen bygger på statistiske bereg-
ninger og simuleringer. Vi understreger, at den fakti-
ske risiko kan afvige fra den forventede risiko, da den 
forventede risiko er historisk betinget. Desuden af-
hænger de statistiske beregninger af estimationsme-
tode og observationsperiode, ligesom de statistiske 
beregninger er baseret på metodemæssige forudsæt-
ninger, som kan vise sig at være utilstrækkelige, når 
det handler om at forudsige fremtidige risici.  
 
Kontrol af risikoen foretages i en separat organisato-
risk enhed, som ikke er involveret i investeringspro-
cessen. 
 
Juridisk risiko 
Afdelingen påtager sig en juridisk risiko, idet der etab-
leres positioner gennem låneaftaler eller finansielle 
kontrakter, som ikke er standardiserede juridiske 
dokumenter. Den faktiske retsstilling ved de indgåede 
aftaler kan derfor afvige fra det, vi forventer.
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Risikorammer og risikoopgørelse pr. 30.6 2012 for Jyske Invest Hedge Valuta 
Nedenstående tabel viser numeriske risikorammer samt risikoen opgjort pr. 30.6 2012 

Parameter 
 

   Risiko pr.  
 30.6 2012 

Ramme 

    
 
Koncentrationsrisiko  

    

Maksimal nettoeksponering i en enkelt fremmedvaluta (med 
undtagelse af EUR) af maksimal tilladt valutaindikator 1 (1 
og 6) 
 
Maksimal nettoeksponering i EUR af maksimal tilladt valu-
taindikator 1 (2 og 6) 

   
 

0% 
 
 

0% 

 
 

50% 
 
 

100% 
 
Udsving i afkast 

   
 

 
 

Standardafvigelse (volatilitet) på 1 års sigt (3)   0% 25% 

Standardafvigelse (volatilitet) på 3 års sigt (3)   0% 44% 
Standardafvigelse (volatilitet) på 5 års sigt (3)   0% 56% 
     

Modpartsrisiko     
Mindst acceptable kreditvurdering af modpart (4)   OK Investment grade 

     
Positions- og valutarisiko     
Maksimal løbetid for pengemarkedsinstrumenter (5)   0 397 dage 

Maksimal værdi for valutaindikator 1 i % af formuen (6)   0% 1.500% 
     
Gearingsrisiko     

Bruttoeksponering (7)   0% 4.000% 
Maksimal værdi for valutaindikator 1 i % af formuen (6)   0% 1.500% 

 
Samtlige risikorammer er ultimo året udnyttet 0%, hvilket skyldes, at der ikke var åbne positioner i valuta. 
 
Noteforklaring 
1) Eksponeringen beregnes som den numeriske nettoeks-
ponering i den enkelte fremmedvaluta sat i forhold til vær-
dien af valutaindikator 1 (se note 6). Dette forhold må ikke 
overstige 50%. Nettoeksponering beregnes for hver enkelt 
valuta ved at trække den numeriske markedsværdi af korte 
positioner fra markedsværdien af de lange positioner ± 
urealiseret gevinst/tab på finansielle instrumenter ± likvi-
der/kontantlån. Rammen gælder for alle valutaer undtaget 
EUR og DKK. Det er muligt at øge eksponeringen i EUR ud 
over de 50%. Der er ingen restriktioner for DKK, da frem-
medvaluta defineres som alle valutaer undtagen DKK. 
 
2) Eksponeringen beregnes som den numeriske nettoeks-
ponering i den enkelte fremmedvaluta sat i forhold til vær-
dien af valuta-indikator 1 (se note 6). Dette forhold må ikke 
overstige 100%. Rammen gælder kun EUR. For alle andre 
valutaer må eksponeringen ikke overstige 50% (se note 1). 
 
3) Standardafvigelse er et udtryk for variation i afkastet. 
Ved en lav standardafvigelse ligger de enkelte delperioders 

afkast tæt på det gennemsnitlige afkast for samtlige delpe-
rioder. Ved en høj standardafvigelse varierer afkastet me-
get omkring gennemsnittet. Standardafvigelsen på hhv. 1, 
3 og 5 års sigt er angivet akkumuleret for hver periode, og 
standardafvigelsen på 3 og 5 års sigt er dermed ikke op-
gjort p.a. 
 
4) Modparter, der accepteres under denne ramme, skal 
være såkaldt investment grade-selskaber. Investment 
grade-selskaber er defineret som selskaber, der som mini-
mum har en kortsigtet rating på Baa fra Moody’s eller BBB 
fra Standard & Poors. For selskaber, der ikke er ratede, er 
det et krav, at de har en ubetinget høj kreditværdighed. 
 
5) Afdelingen må kun tage positioner i pengemarkeds-
instrumenter, der på emissionstidspunktet har en løbetid 
på maksimalt 397 dage, eller pengemarkedsinstrumenter, 
der har en restløbetid på højest 397 dage. 
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6) Valutaindikator 1 beregnes som den største af summen 
af alle de korte valutapositioner og summen af alle de 
lange valutapositioner. Indikatoren udtrykker derved et 
forenklet mål for afdelingens positioner i fremmed valuta. 
 
7) Ved bruttoeksponering forstås afdelingens samlede 
nettopositioner i procent af den samlede formue. Ved en 
nettoposition i et værdipapir, pengemarkeds-instrument 

eller indeks forstås forskellen mellem summen af kursvær-
dien af lange positioner og summen af kursværdien af korte 
positioner i det enkelte værdipapir, pengemarkedsinstru-
ment eller indeks, inklusive underliggende lange og korte 
positioner i værdipapiret, pengemarkedsinstrumentet eller 
indekset, der knytter sig til anvendelsen af afledte finan-
sielle instrumenter. 
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Ledelsespåtegning 
 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og 
godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2012 for 
Hedgeforeningen Jyske Invests tre afdelinger. 

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 

Lov om investeringsforeninger m.v. samt bekendtgø-
relser fra Finanstilsynet.  

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigts-
mæssig, således at halvårsregnskaberne giver et 
retvisende billede af foreningens og afdelingernes 

aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 
2012 samt af resultaterne af afdelingernes aktivite-
ter for regnskabsperioden sluttende 30. juni 2012.  

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelses-
beretning og ledelsesberetningerne for de enkelte 
afdelinger indeholder en retvisende redegørelse for 
udviklingen i foreningens og afdelingernes aktiviteter 
og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de 
væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som for-
eningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af. 

 

Silkeborg, den 29. august 2012 

 

 

 

Bestyrelse: 

 

 

 

 

Svend Hylleberg                             Steen Konradsen Hans Frimor  Soli Preuthun 
     Formand 
 
 
 
 

Direktion: 

Jyske Invest Fund Management A/S 

 

 

 

 

Hans Jørgen Larsen                                                           Finn Beck 
                                                                Direktør                                                                    Afdelingsdirektør 
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Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier 
 

Resultatopgørelse for 1. halvår                    Balance  
 

Note 2012 2011 
1.000 kr. 1.000 kr.

Renter og udbytter:   
Renteudgifter 767 88
Udbytter 4.710 3.435
I alt renter og udbytter 3.943 3.347

Kursgevinst og -tab:   
Kapitalandele 23.668 -4.006
Afledte finansielle instr. -23.979  8.662
Valutakonti -312 -3.620
Øvrige aktiver/passiver -24 15
Handelsomkostninger 795 892
I alt kursgevinst og -tab -1.442 159

I alt nettoindtægter 2.501 3.506
  

Administrationsomkostninger 1.233 1.705
Resultat før skat 1.268 1.801

  
Skat 830 587
Halvårets nettoresultat 438 1.214

 
 

Note 30.06 2012 31.12 2011
1.000 kr. 1.000 kr.

  
AKTIVER   

  
1. Kapitalandele:   

Noterede aktier fra udenland-
ske selskaber 274.989 290.562
Unoterede kapitalandele fra 
danske selskaber 1 1
I alt kapitalandele 274.990 290.563

1. Afledte finansielle instru-
menter: 
Noterede afledte finansielle
instrumenter 0 647
Unoterede afledte finansielle 
instrumenter 165 60
I alt afledte finansielle
instrumenter 165 707

Andre aktiver:   
Tilgodehavender renter, udbyt-
ter m.m. 620 491
Mellemværende vedrørende 
handelsafvikling 1.360 0
I alt andre aktiver 1.980 491

  
AKTIVER I ALT 277.135 291.761

  
PASSIVER   

  
2. Medlemmernes formue 144.175 175.807

1. Afledte finansielle instru-
menter: 
Noterede afledte finansielle
instrumenter  10.358 7.016
Unoterede afledte finansielle 
instrumenter 4.886 11.233
I alt afledte finansielle 
instrumenter 15.244 18.249

Anden gæld:   
Lån i depotselskab  117.716 97.705
I alt anden gæld 117.716 97.705

  
PASSIVER I ALT 277.135 291.761

3. Pantsætning og
Sikkerhedsstillelse
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Noter 
 

1. Finansielle instrumenter (i %): 30.06 2012 31.12 2011 
   
 Børsnoterede finansielle instrumenter 186,10 162,10
 Øvrige finansielle instrumenter -86,10 -62,10
   
 I alt finansielle instrumenter 100,00 100,00
   
 

Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 30.06.2012 kan rekvireres ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet 
eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeinvest.dk 

   
  30.06 2012 30.06 2012 31.12 2011 31.12 2011 
  1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
  Cirkulerende Formue- Cirkulerende Formue-
  beviser værdi beviser værdi

2. Medlemmernes formue:  
   
 Medlemmernes formue (primo) 178.870 175.807 298.970 289.774
 Indløsninger siden 31/12 32.000 32.070 120.100 117.001
 Periodens nettoresultat/overført fra resultatopgørelsen 438   3.034
   
 I alt medlemmernes formue 146.870 144.175 178.870 175.807
   
   
  30.06 2012 31.12 2011 
  1.000 kr. 1.000 kr.

3. Pantsætning og sikkerhedsstillelse:  
 Til sikkerhed for afdelingens engagement med Jyske Bank A/S  
 er der pr. 30. juni 2012 afgivet pant i følgende aktiver:  
   
 Kapitalandele 274.990 290.563
   
 Indestående i depotselskab:  
 Indestående hos Jyske Bank 0 0
 Heraf er pantsat: 0 0
   
 Pantsat i alt: 274.990 290.563
   

 

 

Hoved- og nøgletal pr. 30.06 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

Hovedtal: 
 

 

Halvårets nettoresultat (1.000 kr.) 29.343 -15.831 14.720 1.214 438

Cirkulerende kapital (1.000 kr.) 1.575.892 1.079.570 568.100 206.470 146.870

Medlemmernes formue (1.000 kr.) 
 
 
Nøgletal: 
 

2.092.720 979.432 530.296 201.427 144.175

Indre værdier kr. pr. andel 132,80 90,72 93,35 97,56 98,17

Administrationsomkostninger (i %)* 0,79 0,76 0,76 0,78 0,79

Handelsomkostninger ved løbende drift (1.000 kr.):  

- Handelsomkostninger i alt 20.457 4.424 1.891 892 795

- Handelsomkostninger i % af formuen** 1,05 0,41 0,32 0,41 0,51

Sharpe ratio:  

- Afdeling 0,93 -0,37 -0,28 -0,55 -0,34

Standardafvigelse (i %):  

- Afdeling 13,32 16,52 14,26 - -

Afkast (i %) i perioden:  

- Afdeling 1,04 -1,51 2,58 0,65 -0,13

 
* Tallene er eksklusiv omkostninger til lån af aktier men inklusiv afkastafhængigt honorar. 
** Tallene er eksklusiv omkostninger til lån af aktier og afkastafhængigt honorar. 
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Noter 
 

 

Største beholdninger 

Apple Inc 5,77% 

Total SA 3,91% 

Sanofi 3,85% 

Nestle SA 3,28% 

Bayer AG 3,11% 

 
Figuren viser hvad 100 kr. er blevet til. 
Værdiudviklingen er på basis af indre værdi. 
 

 

Grøn Rød

Lang markedsværdi Kort markedsværdi

IT 14,80% -14,00%

Finans 14,70% -15,30%

Forbrugsgoder 13,10% -12,20%

Sundhedspleje 13,10% -12,50%

Industri 11,80% -11,00%

Konsumentvarer 11,70% -10,60%

Energi 9,60% -9,80%

Materialer 4,40% -5,30%

Forsyning 3,50% -3,90%

Telekomm. 3,30% -5,40%
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Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer 
 

Resultatopgørelse for 1. halvår                    Balance  
 

Note 2012 2011 
1.000 kr. 1.000 kr.

Renter og udbytter:   
Renteindtægter 4.924 13.397
Renteudgifter 0 7.286
I alt renter og udbytter 4.924 6.111

Kursgevinst og -tab:   
Obligationer -15.252 1.631
Afledte finansielle instr. 779  160
I alt kursgevinst og -tab -14.473 1.791

I alt nettoindtægter -9.549 7.902
  

Administrationsomkostninger 1.145 1.280
Resultat før skat -10.694 6.622

  
Halvårets nettoresultat -10.694 6.622

 
 

Note 30.06 2012 31.12 2011
1.000 kr. 1.000 kr.

  
AKTIVER   

  
1. Likvide midler:   

Indestående i depotselskab 7.170 6.118
I alt likvide midler 7.170 6.118

1. Obligationer:
Noterede obligationer fra 
danske udstedere 1.296.090 1.205.679
Noterede obligationer fra 
udenlandske udst. 128.318 131.153
I alt obligationer 1.424.408 1.336.832

1. Afledte finansielle instru-
menter: 
Unoterede afledte finansielle 
instrumenter 396.636 14.596
I alt afledte finansielle
instrumenter 396.636 14.596

Andre aktiver:   
Tilgodehavender renter, udbyt-
ter m.m. 5.493 10.825
Mellemværende vedrørende 
handelsafvikling 525 0
I alt andre aktiver 6.018 10.825

  
AKTIVER I ALT 1.834.232 1.368.371

  
PASSIVER   

  
2. Medlemmernes formue 155.664 166.358

1. Afledte finansielle instru-
menter: 
Unoterede afledte finansielle 
instrumenter 1.678.568 1.202.013
I alt afledte finansielle 
instrumenter 1.678.568 1.202.013

PASSIVER I ALT 1.834.232 1.368.371

3. Pantsætning og
sikkerhedsstillelse
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Noter 
 

1. Finansielle instrumenter (i %): 30.06 2012 31.12 2011 
   
 Børsnoterede finansielle instrumenter 951,85 859,51
 Øvrige finansielle instrumenter -851,85 -759,51
   
 I alt finansielle instrumenter 100,00 100,00
   
 

Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 30.06.2012 kan rekvireres ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet 
eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeinvest.dk 

   
  30.06 2012 30.06 2012 31.12 2011 31.12 2011 
  1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
  Cirkulerende Formue- Cirkulerende Formue-
  beviser værdi beviser værdi

2. Medlemmernes formue:  
   
 Medlemmernes formue (primo) 612.563 166.358 653.063 169.576
 Indløsninger siden 31/12 0 0 40.500 10.975
 Netto indløsningsfradrag 0  110
 Periodens nettoresultat/overført fra resultatopgørelsen -10.694   7.647
   
 I alt medlemmernes formue 612.563 155.664 612.563 166.358
   
   
  30.06 2012 31.12 2011 
  1.000 kr. 1.000 kr.

3. Pantsætning og sikkerhedsstillelse:  
 Til sikkerhed for afdelingens engagement med Jyske Bank A/S  
 er der pr. 30. juni 2012 afgivet pant i følgende aktiver:  
   
 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 118.813 121.438
   
 Andre aktiver:  
 Andre aktiver 964 1.339
   
 Sikkerhedskonto hos depotselskab 0 0
   
 Pantsat i alt: 119.777 122.777
   

 

 

Hoved- og nøgletal pr. 30.06 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

Hovedtal: 
 

 

Halvårets nettoresultat (1.000 kr.) -231.930 42.468 18.183 6.622 -10.695

Cirkulerende kapital (1.000 kr.) 1.064.753 995.563 685.063 617.563 612.563

Medlemmernes formue (1.000 kr.) 
 
 
Nøgletal: 
 

845.272 200.837 170.706 166.670 155.664

Indre værdier kr. pr. andel 79,39 20,17 24,92 26,99 25,41

Administrationsomkostninger (i %) 0,63 0,88 0,75 0,75 0,73

Handelsomkostninger ved løbende drift (1.000 kr.):  

- Handelsomkostninger i alt 261 0 0 0 0

- Handelsomkostninger i % af formuen 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00

Sharpe ratio:  

- Afdeling -1,66 -1,18 -0,75 -0,48 -0,55

Standardafvigelse (i %):  

- Afdeling 21,61 59,70 48,46 - -

Afkast (i %) i perioden:  

- Afdeling -21,96 26,82 11,60 3,94 -6,43
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Noter 
 

 

Største beholdninger 

0,86% Realkredit Danmark 12S TA 2015 19,13% 

0,79% Nordea Kredit C6 OA 2015 19,12% 

2,00% BRFkredit 321.B.ok 2012 11,08% 

FLT NBHSS 01-07-2013 (IOH)  10,92% 

FLT NYKRE 01-01-2013 (IOH) 10,68% 

 
Figuren viser hvad 100 kr. er blevet til. 
Værdiudviklingen er på basis af indre værdi. 
 

A  Fastforrentede 52,60%  

B  Variabelt forrentede 47,40% 
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Jyske Invest Hedge Valuta 
 

Resultatopgørelse for 1. halvår                    Balance  
 

Note 2012 2011 
1.000 kr. 1.000 kr.

Renter og udbytter:   
Renteindtægter 15 101
I alt renter og udbytter 15 101

Kursgevinst og -tab:   
Afledte finansielle instr. 931  -83
I alt kursgevinst og -tab 931 -83

I alt nettoindtægter 946 18
  

Administrationsomkostninger 217 220
Resultat før skat 729 -202

  
Halvårets nettoresultat 729 -202

 
 

Note 30.06 2012 31.12 2011
1.000 kr. 1.000 kr.

  
AKTIVER   

  
1. Likvide midler:   

Indestående i depotselskab 31.787 31.144
I alt likvide midler 31.787 31.144

Andre aktiver:   
Mellemværende vedrørende 
handelsafvikling 86 0
I alt andre aktiver 86 0

  
AKTIVER I ALT 31.873 31.144

  
PASSIVER   

  
2. Medlemmernes formue 31.873 31.144

PASSIVER I ALT 31.873 31.144

3. Pantsætning og
sikkerhedsstillelse
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Noter 
 

1. Finansielle instrumenter (i %): 30.06 2012 31.12 2011 
   
 Øvrige finansielle instrumenter 100,00 100,00
   
 I alt finansielle instrumenter 100,00 100,00
   
 

Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 30.06.2012 kan rekvireres ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet 
eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeinvest.dk 

   
  30.06 2012 30.06 2012 31.12 2011 31.12 2011 
  1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
  Cirkulerende Formue- Cirkulerende Formue-
  beviser værdi beviser værdi

2. Medlemmernes formue:  
   
 Medlemmernes formue (primo) 28.579 31.144 29.779 31.420
 Indløsninger siden 31/12 0 0 1.200 1.289
 Periodens nettoresultat/overført fra resultatopgørelsen 729   1.013
   
 I alt medlemmernes formue 28.579 31.873 28.579 31.144
   
   
  30.06 2012 31.12 2011 
  1.000 kr. 1.000 kr.

3. Pantsætning og sikkerhedsstillelse:  
 Til sikkerhed for afdelingens engagement med Jyske Bank A/S  
 er der pr. 30. juni 2012 afgivet pant i følgende aktiver:  
   
 Andre aktiver:  
 Sikkerhedskonto hos depotselskab 24.291 24.279
   
 Pantsat i alt: 24.291 24.279
   

 

 

Hoved- og nøgletal pr. 30.06 
 

 2009 2010 2011 2012 

Hovedtal: 
 

 

Halvårets nettoresultat (1.000 kr.) 1.038 74 -202 729

Cirkulerende kapital (1.000 kr.) 29.779 29.779 29.779 28.579

Medlemmernes formue (1.000 kr.) 
 
 
Nøgletal: 
 

32.463 32.735 31.218 31.873

Indre værdier kr. pr. andel 109,01 109,92 104,83 111,53

Administrationsomkostninger (i %) 1,90 0,63 0,70 0,69

Handelsomkostninger ved løbende drift (1.000 kr.):  

- Handelsomkostninger i alt 0 0 0 0

- Handelsomkostninger i % af formuen 0,00 0,00 0,00 0,00

Sharpe ratio:  

- Afdeling 1,75 0,92 -1,13 0,48

Standardafvigelse (i %):  

- Afdeling 4,89 3,87 - -

Afkast (i %) i perioden:  

- Afdeling 3,30 0,23 -0,64 2,34
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Noter 
 

 
Figuren viser hvad 100 kr. er blevet til. 
Værdiudviklingen er på basis af indre værdi. 
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Fælles noter 

Anvendt regnskabspraksis 

 
GENERELT 
 
Halvårsrapporten for 1. halvår 2012 for Hedgefore-
ningen Jyske Invests tre afdelinger er aflagt i over-

ensstemmelse med Lov om investerings-foreninger 
m.v. samt bekendtgørelser fra Finanstilsynet. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold 
til senest aflagte årsrapport. 

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING 
 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, 
at de indtjenes, herunder indregnes værdi-
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.        
I resultatopgørelsen indregnes ligeledes omkostnin-
ger, der er medgået til at opnå periodens indtjening. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, 
at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde afdelin-
gen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sand-
synligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
afdelingen, og forpligtelsens værdi kan måles pålide-
ligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser 
til dagsværdi. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost 
nedenfor. 

Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser 
tages der hensyn til oplysninger, der fremkommer 
efter balancedagen, men inden regnskabet udarbej-
des, hvis – og kun hvis – oplysninger bekræfter eller 
afkræfter forhold, som er opstået senest på balance-
dagen. 

Omregning af beløb i fremmed valuta 
Transaktioner, der er gennemført i en anden valuta 
end afdelingens funktionelle valuta, omregnes til den 
funktionelle valuta efter valutakursen på transakti-
onsdagen. 

Monetære poster i en anden valuta end afdelingens 
funktionelle valuta omregnes til den funktionelle 
valuta efter GMT 1600-kursen for valutaen på balan-
cedagen. 

RESULTATOPGØRELSEN 
 

Renter og udbytter 
Renteindtægter omfatter periodiserede renter på 
obligationer, pantebreve og indestående hos depot-
selskabet. Endvidere indgår nettoindtægten ved 
repo-aftaler og reverse repo-aftaler. 

Udbytter omfatter danske samt udenlandske aktie-
udbytter. 

Kursgevinster og -tab 
I resultatopgørelsen indregnes såvel realiserede som 
urealiserede gevinster og tab på aktiver og passiver. 

Realiserede kursgevinster og -tab for kapitalandele 
og obligationer måles pr. instrument som forskellen 
mellem dagsværdien på salgstidspunktet og dags-
værdien primo regnskabsperioden eller dagsværdien 
på anskaffelsestidspunktet for instrumenter anskaf-
fet i regnskabsperioden. 

Urealiserede kursgevinster og -tab måles pr. instru-
ment som forskellen imellem dagsværdi ultimo regn-
skabsperioden og dagsværdi primo regnskabsperio-
den eller dagsværdien på anskaffelsestidspunktet for 
instrumenter anskaffet i regnskabsperioden. 

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle in-
strumenter indregnes i resultatopgørelsen under 
afledte finansielle instrumenter. 

Under handelsomkostninger føres alle direkte om-
kostninger i forbindelse med handel med finansielle 
instrumenter. Omkostninger, der ikke kan opgøres 
eksakt, eksempelvis fordi de er inkluderet i spread, 
indregnes i det omfang, de er aftalt med tredjemand. 
Den del af handelsomkostningerne, som er afholdt i 
forbindelse med køb og salg af finansielle instrumen-
ter, og som er forårsaget af emission og indløsning, 
overføres dog til ”Medlemmernes formue”. Den 
sidstnævnte del er opgjort som den andel, provenuet 
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af emissionerne og indløsningerne udgør af kursvær-
dien af de samlede handler. 

Administrationsomkostninger 
Administrationsomkostninger omfatter afdelingsdi-
rekte omkostninger og andel af fællesomkostninger. 

Fællesomkostningerne ved foreningens virksomhed 
fordeles ultimo hver måned mellem afdelingerne i 
forhold til deres formue ultimo måneden. 

Specielle forhold kan gøre, at der også tages hensyn 
til det investerings- og administrationsmæssige 
ressourceforbrug ved fordelingen.  

Afdelinger, der ikke har eksisteret i hele regnskabs-
perioden, bærer en forholdsmæssig andel af fælles-
omkostningerne.  

Afkastafhængigt honorar henregnes under afdelings-
direkte omkostninger under posten ”Andre omkost-
ninger i forbindelse med formueplejen”. 

Skat 
Skat omfatter ikke refunderbar skat på renter og 
udbytter. 

BALANCEN 
 
Finansielle instrumenter 
”Finansielle instrumenter” omfatter finansielle akti-
ver og finansielle forpligtelser. Finansielle aktiver 
består af likvide midler, obligationer, kapitalandele, 
investeringsbeviser, afledte finansielle instrumenter 
og andre aktiver. 
Finansielle forpligtelser omfatter anden gæld. 
 
Likvide midler 
Likvide midler opgøres til den nominelle værdi. 
 

Obligationer og kapitalandele 
Noterede obligationer og kapitalandele måles til 
dagsværdi (lukkekursen på balancedagen). Hvis 
dagsværdien ikke foreligger, indregnes instrumentet 
til en anden officiel kurs, der må antages bedst at 
svare hertil. Hvis denne kurs ikke afspejler instru-
mentets dagsværdi på grund af manglende eller 
utilstrækkelig handel i tiden op til balance-dagen, 
fastlægges dagsværdien ved hjælp af en værdian-
sættelsesteknik, der har til formål at fastlægge den 
transaktionspris, som ville frem-komme i en handel 
på målingstidspunktet mellem uafhængige parter, 

der anlægger normale forretningsmæssige betragt-
ninger. For investerings-beviser i afdelinger i investe-
ringsforeninger, hvor foreningens administrator har 
fuld indsigt i sammensætningen af afdelingens un-
derliggende obligationer og kapitalandele (funds of 
funds), måles disse på basis af ovennævnte målings-
principper anvendt på de underliggende obligationer 
og kapitalandele. Værdipapirer indgår og udtages på 
handelsdagen. 

Udtrukne obligationer måles til udtræknings-
værdien. 

Obligationer, der omsættes via det amerikanske 
marked for high yield bonds, også kaldet OTC – Fixed 
Income Pricing System (FIPS), indgår under noterede 
obligationer. 

Obligationer, som indgår i repo-aftale, eller som er 
solgt på termin, indgår under obligationer. 

Afledte finansielle instrumenter  
Afledte finansielle instrumenter omfatter termins-
forretninger, futures og repo, der er indgået med 
henblik på at afdække almindelige forretnings-
mæssige risici. 

Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi 
på balancedagen. Fortjenester og tab indregnes i 
resultatopgørelsen efter samme praksis, som gælder 
for de sikrede regnskabsposter. 

Positiv dagsværdi af de afledte finansielle instrumen-
ter indregnes under aktiver og negativ dagsværdi 
indregnes under passiver. 

Andre aktiver 
”Andre aktiver” måles til dagsværdi, og der indgår: 

 ”Tilgodehavende renter” bestående af periodise-
rede renter på balancedagen. 

 ”Tilgodehavende udbytte” bestående af udbytter 
deklareret før balancedagen med afregning efter 
balancedagen. 

 ”Mellemværende vedrørende handelsafvikling” 
bestående af værdien af provenuet fra salg af fi-
nansielle instrumenter samt fra emissioner før 
balancedagen, hvor betalingen sker efter balan-
cedagen. Der foretages modregning i tilsvaren-
de beløb omtalt under ”Anden gæld” pr. mod-
part pr. dag, betalingerne forfalder. 
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Medlemmernes formue 
Nettoemissionstillæg og nettoindløsningsfradrag er 
opgjort efter indregning af handelsomkostninger 
afholdt i tilknytning til emission eller indløsning. 
 
Anden gæld 
”Anden gæld” måles til dagsværdi. 
 
”Mellemværende vedrørende handelsafvikling” be-
står af værdien af provenuet fra køb af finansielle 
instrumenter samt fra indløsninger før balance-
dagen, hvor betalingen sker efter balancedagen. Der 
foretages modregning i tilsvarende beløb omtalt 
under ”Andre aktiver” pr. modpart pr. dag, betalin-
gerne forfalder. 

 
HOVED- OG NØGLETAL 

Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Be-
kendtgørelse om finansielle rapporter for investerings-
foreninger og specialforeninger m.v. samt branche-
standarder fra InvesteringsForeningsRådet. 

Indre værdi pr. andel 
Indre værdi pr. andel beregnes som: 
       

 
Afkast i perioden i procent  
Afkast er beregnet på grundlag af indre værdi og 
beregnes som: 
  æ    æ   1 100 

 
Administrationsomkostninger i procent  
Administrationsomkostninger i procent i afdelinger-
ne beregnes som: 
     100 

 

Medlemmernes gennemsnitlige formue er beregnet 
som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved 
udgangen af hver måned i regnskabsperioden. 

Handelsomkostninger 
Handelsomkostninger ved løbende drift i procent af 
formuen beregnes som:   ø   100 

Handelsomkostningerne er afhængige af handels-
kutyme og er ikke nødvendigvis sammenlignelige 
med andre afdelinger. I tilfælde af handel til netto-
priser angives ingen handelsomkostninger. Med-
lemmernes gennemsnitlige formue er beregnet som 
et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgan-
gen af hver måned i regnskabsperioden. 

Sharpe ratio 
Sharpe ratio udtrykker, hvorvidt den risiko, investor 
påtager sig, står i forhold til det afkast, der er opnået. 
Jo større Sharpe ratio, jo bedre forhold mellem det 
konstaterede afkast og risiko. Sharpe ratio beregnes 
som det historiske afkast minus den risikofri rente 
divideret med standardafvigelsen på merafkastet. 

Beregningen sker på en femårig periode. 
Har afdelingen eksisteret i mindre end fem år, sker 
beregningen på afdelingens levetid, da ingen af afde-
lingerne har et benchmark til at supplere beregnin-
gen op til en femårig periode. 
 
Standardafvigelsen 
Standardafvigelsen er et mål for sandsynligheden af, 
at en enkelt periodes afkast ligger i nærheden af det 
gennemsnitlige afkast, der er opgjort for perioderne. 
 
Ved beregning af Sharpe ratio og standardafvigelsen 
sker beregningerne på en femårig periode. Har afde-
lingen eksisteret i mindre end fem år, er der supple-
ret med data fra benchmark. 
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Oversigt over anvendte finansielle forkortelser og  

deres danske betydning 
 
 
Finansiel forkortelse  Forkortelsens danske betydning 
BoE   Centralbanken i Storbritannien 
CHF   Schweizisk franc 
DKK  Dansk krone 
ECB   Den Europæiske Centralbank 
EM   Nye markeder 
EUR   Euro 
FAIF Fælles europæisk direktiv gældende for kollektive investeringsordninger, som ikke er 

underlagt UCITS 
FED   Centralbanken i USA 
GBP   Britisk pund 
GIPS International standard for rapportering, som sikrer investorer en sammenlignelig og 

korrekt information 
JPY   Japansk yen 
LTRO  Refinansieringsprogram iværksat af ECB  
NAREIT  NAREIT er en sammenslutning af amerikanske REITs selskaber. 
NOK   Norsk krone 
OTC  Ikke-børsnoterede finansielle instrumenter 
REIT  Betegnelse for selskab, hvis formål det er at eje og drive ejendomme som investe-

ringsobjekter 
SEK   Svensk krone 
UCITS  Fælles europæisk fundament for investeringsforeningers virke 
USD   Amerikansk dollar 
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