LEDELSESBERETNING

Risiko og risikostyring

Som investor i Investeringsforeningen C WorldWide får du en løbende pleje af din opsparing. 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 du som investor selv tage højde
for – er valget af afdelinger. Som investor skal du være klar over, at der
altid er en risiko ved at investere, og at de enkelte afdelinger investerer
inden for hver deres investeringsområde uanset markedsudviklingen.
Det vil sige, at hvis du som investor f.eks. har valgt at investere i en afdeling, der har danske aktier som investeringsområde, så fastholdes
dette investeringsområde, uanset om de pågældende aktier stiger eller
falder i værdi.

trufne begivenheder, som eksempelvis devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i valutaer.

Risikoen ved at investere via investeringsforening kan overordnet
knytte sig til fire elementer:

Risici knyttet til investeringsbeslutningerne

•
•
•
•

Risici knyttet til investeringsmarkederne

Disse risikoelementer er f.eks. risikoen på aktiemarkederne og valutarisikoen. Disse risikofaktorer håndterer vi inden for de givne rammer
på de mange forskellige investeringsområder, vi investerer indenfor.
Eksempler på risikostyringselementer er afdelingernes rådgivnings
aftaler og investeringspolitikker, vores interne kontroller samt lovgivningens krav om risikospredning.

Enhver investeringsbeslutning er baseret på vores forvalters forventninger til fremtiden. Vi forsøger at danne os et realistisk fremtidsbillede af f.eks. virksomhedernes indtjening, selskabsspecifikke risikofaktorer, konjunkturerne, renteudviklingen og politiske forhold. Ud
fra disse forventninger udvælger vi porteføljernes investeringer.
Denne type beslutninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed.

investors eget valg af afdelinger
investeringsmarkederne
investeringsbeslutningerne
driften af foreningen

Det er foreningens generelle holdning, at risiko er vanskelig at kvantificere. Vi styrer derfor ikke investeringerne ud fra kvantitative risikomål og begrænsninger så som tracking error. Tracking error er et matematisk mål for, hvor tæt afdelingernes afkast følger mar
kedsudviklingen. Vi investerer i højere grad ud fra et princip om, at en
væsentlig del af risikostyringen består i et godt kendskab til de selskaber, der investeres i. Dette arbejde gøres lettere ved at investere i et
mindre antal aktier, som følges tæt.

Risici knyttet til investors valg af afdelinger

Inden du beslutter dig for at investere, er det vigtigt at du får fastlagt en
investeringsprofil, så investeringerne kan sammensættes ud fra dine
behov og forventninger. Desuden er det afgørende, at du er bevidst
om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Du bør
fastlægge din investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for, hvilken risiko du
ønsker at løbe med dine investeringer, og hvor lang tidshorisonten for
investeringen er. Ønsker du en meget stabil udvikling i dine investeringer, bør du som udgangspunkt ikke investere i afdelingerne med
høj risiko (altså afdelinger, der er markeret med 6 eller 7 på risikoindikatoren - se nedenfor). Hvis du investerer med en kort tidshorisont,
er aktieafdelinger, for de fleste investorer, sjældent velegnede.

Generelt anbefaler vi brede afdelinger, det vil sige afdelinger uden
snævre geografiske afgrænsninger eller sektormæssige afgræsninger. I
disse afdelinger har vi størst mulig fleksibilitet til at investere i de mest
interessante selskaber. Fleksibilitet på tværs af lande- og sektorgrænser samt det begrænsede antal selskaber giver bedre mulighed for at
styre porteføljens absolutte risiko.

Af den enkelte afdelings regnskab fremgår dens risikoklassifikation
målt med risikoindikatoren fra dokumentet Central Investorinformation. Risikoen udtrykkes ved et tal mellem 1 og 7, hvor ”1” udtrykker
laveste risiko og ”7” højeste risiko. Kategorien ”1” udtrykker dog ikke
en risikofri investering.
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Lav risiko
Typisk lavt afkast

3

4

5

6

Målsætningen for afdelinger i C WorldWide er at opnå et langsigtet
afkast, efter omkostninger, der er højere end afkastet på det respektive
benchmark. En langsigtet horisont er typisk tre år eller mere. Vi forsøger altså at finde de bedste investeringer for at give det højest mulige
afkast under hensyntagen til risikoen. Vi har normalt som målsætning, at afdelingernes risikoniveau over længere perioder skal ligge på
niveau med den risiko som benchmark har. Hvis vi vurderer det hensigtsmæssigt, kan en afdeling i kortere eller længere perioder have et
risikoniveau, der ligger lavere eller højere end niveauet for benchmark.

7
Høj risiko

Typisk højt afkast

En afdelings placering på risikoindikatoren er bestemt af udsvingene
i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år og/eller
repræsentative data. Store historiske udsving er lig med høj risiko og
en placering til højre på indikatoren (6-7). Små udsving er lig med en
lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen (1-2). Afdelingens placering på skalaen er ikke konstant, og placeringen kan ændre
sig med tiden. Risikoindikatoren tager ikke højde for pludseligt ind-

Som det fremgår af afdelingsberetningerne senere i årsrapporten, har
vi for alle afdelinger udvalgt et benchmark. Det er et indeks, der måler
afkastudviklingen på det eller de markeder, hvor den enkelte afdeling
investerer. Vi vurderer, at de respektive indeks er repræsentative for de
respektive afdelingers porteføljer og dermed velegnede til at holde
afdelingens resultater op imod. Afdelingernes afkast er målt efter fradrag af administrations- og handelsomkostninger. Udviklingen i
benchmark (afkastet) tager ikke højde for omkostninger.
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Risici knyttet til driften af foreningen

Selskabsspecifikke forhold
Værdien af en enkelt aktie kan svinge mere end det samlede marked
og derved give et afkast, som er meget forskelligt fra markedets. For
eksempel kan forskydninger på valutamarkedet samt lovgivningsmæssige, konkurrencemæssige, markedsmæssige og likviditetsmæssige forhold påvirke selskabernes indtjening. Vores afdelinger har generelt fokuserede porteføljer med typisk 25-35 investeringer i hver
afdeling. Afdeling Stabile Aktier KL, afdeling Asien KL og afdeling
Emerging Markets KL er dog undtagelser, hvor vi kan investere i op til
hhv. 60, 70 og 120 selskaber. En afdelings værdi kan derfor variere
kraftigt som følge af udsving i enkelte aktier. De enkelte selskaber kan
gå konkurs, så investeringen i dem bliver tabt.

For at undgå fejl i driften af foreningen er der fastlagt en lang række
kontrolprocedurer og forretningsgange, som reducerer disse risici. Vi
stræber efter, at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret mest
muligt.
Bestyrelsen for foreningen gør jævnligt status på afkastene, og strategien på de enkelte afdelinger diskuteres med direktionen og investeringsrådgiveren på de ordinære bestyrelsesmøder.
Investeringsforeningen er desuden underlagt kontrol fra Finanstilsynet og en lovpligtig revision ved den generalforsamlingsvalgte revisor.
Her er der fokus på risici og kontroller. På IT-området lægger vi stor
vægt på data- og systemsikkerhed. Der er udarbejdet procedurer og
beredskabsplaner, 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.

Emerging Markets
Begrebet ”Emerging Markets” omfatter stort set alle lande i Latinamerika, Asien (ekskl. Japan, Hongkong og Singapore), Østeuropa og
Afrika. Landene kan være kendetegnet ved politisk ustabilitet, relativt
usikre finansmarkeder, relativ usikker økonomisk udvikling samt et
aktiemarked, som er under udvikling. Investeringer på de nye markeder er forbundet med særlige risici, der ikke forekommer på de udviklede markeder. Et ustabilt politisk system indebærer en øget risiko for
pludselige og grundlæggende omvæltninger inden for økonomi og
politik. For investorer kan dette eksempelvis bevirke, at aktiver nationaliseres, at rådigheden over aktiver begrænses, eller at der indføres
statslige overvågnings- og kontrolmekanismer. Valutaerne er ofte
udsat for store og uforudsete udsving. Nogle lande har enten allerede
indført restriktioner med hensyn til udførsel af valuta, eller de kan
gøre det med kort varsel. Markedslikviditeten på de nye markeder
kan være faldende som følge af økonomiske og politiske ændringer
samt naturkatastrofer. Effekten kan også være mere vedvarende. Særligt afdeling Emerging Markets KL og afdeling Asien KL investerer i
emerging markets.

For yderligere oplysninger om de enkelte afdelinger henviser vi til de
gældende prospekter og Central Investorinformation. Disse kan
downloades på foreningens hjemmeside cww.dk.

Generelle risikofaktorer

Enkeltlande eller snævre områder
Ved investering i værdipapirer i en mindre region eller et enkelt land,
f.eks. Danmark, er der en risiko for, at det finansielle marked i det
pågældende land/region kan blive udsat for specielle politiske eller
reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i landet/regionen, herunder også udviklingen i regionens/landets valuta og rente, påvirke investeringernes
værdi.
Eksponering mod udlandet
Investering i mere modne udenlandske aktiemarkeder medfører generelt en lavere risiko for den samlede portefølje end investering alene
i enkeltlande. Investering i udenlandske aktiemarkeder indebærer
risiko for en kraftig reaktion på grund af selskabsspecifikke, politiske,
reguleringsmæssige, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold. Endelig giver investeringer i udlandet en valutaeksponering,
som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner.

Særligt for afdeling Stabile Aktier KL
Risikomæssigt er det afdelingens målsætning, at investeringerne
samlet set målt over en længere periode har en mere stabil udvikling
end det globale aktiemarked. For at sikre fastholdelse af denne risikoprofil udvælges aktier til porteføljen kun, hvis aktierne historisk set
har ligget i den halvdel af det globale aktiemarked, som har haft de
laveste standardafvigelser eller hvis aktierne fremadrettet forventes at
ligge i den halvdel med de laveste standardafvigelser. Desuden kan
der investeres i aktier, som vurderes at sænke porteføljens samlede
risiko. Herudover overvåges de samlede porteføljeinvesteringer løbende for at opfange eventuelle forandringer i aktiernes volatilitet for
at sikre, at porteføljen som helhed har en mere stabil kursudvikling
end det generelle marked. Endelig for at sikre porteføljens robusthed
over for mulige markedsmæssige forandringer, overvåger foreningens
risikostyringsfunktion løbende porteføljens eksponering mod en
række forskellige faktorer set i forhold til, hvordan det generelle globale aktiemarked er eksponeret til disse faktorer.

Valuta
Investeringer i udenlandske aktier giver eksponering mod valutaer,
som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner.
Derfor vil den enkelte afdelings kurs blive påvirket af udsving i valutakurserne mellem disse valutaer og danske kroner. Afdeling Danmark KL, som primært investerer i danske aktier, har ingen direkte
valutarisiko. De øvrige afdelinger har generelt en høj direkte valutarisiko. Valutarisiko ved udenlandske aktieinvesteringer er dog mere
kompliceret end den umiddelbare direkte risiko, da det enkelte selskab kan have valutariske eksponeringer og valutasikringer, som
modregner den umiddelbare valutarisiko, man som aktieinvestor har.
Vi foretager bl.a. af denne grund kun sjældent valutakurssikringer af
foreningens udenlandske aktieinvesteringer.
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