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Sampension i top med afkast i forhold til risiko
Ifølge analysebureauet Spektrums (tidligere Kirstein) årlige analyse af pensionsselskabernes performance, Markedsrenterapport 2018, leverer Sampension top-afkast i forhold til risiko på kort og lang
bane.
Sammenligning af afkastresultater hos pensionsselskaberne tiltrækker sig altid opmærksomhed. Og
med god grund da afkastet er den enkelt-faktor, der betyder mest for værdiskabelsen i en pensionsordning. Det handler om at levere høje afkast med lav risiko gennem flere år.
”Når man sparer op til pension, er det helt centralt at opnå de bedst mulige afkast inden for en rimelig
risiko. Pointen er jo, at der skal være en høj sandsynlighed for, at pengene også er der, når man skal
leve af dem. Det adskiller investeringer til pension fra så mange andre investeringer, hvor man måske
kan tage større bet og gå efter en større gevinst,” siger investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen,
Sampension.
Den særlige håndtering af risiko er indbygget i livscyklusprodukterne i dag blandt andet ved automatisk aftrapning af risiko efter alder, men også ved at pensionsopsparerne kan vælge mellem typisk tre
risikoniveauer.
I top på et og fem års sigt
Spektrum opgør markedsrenteafkastene på et, tre, fem og syv års sigt og i forhold til historisk estimeret risiko på 10 år. Årsagerne til forskelle i performance er mange og rapporten peger især på, hvordan
selskaberne har håndteret valutaafdækning af dollaren og andre større valutaer samt resultaterne af
den taktiske og operationelle forvaltning.
”Valutaafdækning har altid haft stor betydning for Sampension, og vi afdækker traditionelt dollaren
mod danske kroner. I de senere år har vi lagt større vægt på den taktiske allokering og på at bygge en
større portefølje af alternativer op. Det handler om både risikospredning og optimering af det langsigtede afkast,” siger Henrik Olejasz Larsen.
2017 var et rigtigt godt år, hvor Sampension leverede afkast til markedsrentekunder på op til 13,3 %.
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