
Baggrundspapir til kapitel 3 - ÅOP opgørelse for investeringsforeninger
Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/KLC

For at fremme gennemsigtigheden og konkurrencen på markedet for investeringsforeninger
foreslår Konkurrencestyrelsen, at der indføres et ÅOP mål, ligesom det er indført på en række
andre områder. Formålet er, at skabe et tal der giver investor en god indikation af de forventede
omkostninger. Det betyder, at der i ÅOP tallet, så vidt det er muligt, bør indregnes alle direkte og
indirekte omkostninger. Her tænkes på investors direkte omkostninger i form af egen kurtage,
emissionstillæg og indløsningsfradrag, men også investors indirekte omkostninger, som fratrækkes
afkastet, til at dække foreningens udgifter til investeringsrådgivning, beholdningsprovision,
almindelig administration, depotbank og foreningens handel med værdipapirer.

I dag skal investor forholde sig til mange omkostninger i form af kurtage, emissionstillæg,
indløsningsfradrag, den årlige administrationsomkostningsprocent, investeringsforeningens
kurtageudgifter og foreningens tab ved handel. Foreningens tab ved handel kommer gennem det
kursspænd der findes i markedet, i dag kan investor kun vurdere det ved omsætningshastigheden.
Alle disse direkte og indirekte omkostninger vurderes at gøre omkostningerne for investor
uigennemsigtige. Derfor vurderer Konkurrencestyrelsen, at det vil fremme gennemsigtigheden og
konkurrencen på markedet for investeringsforeninger, hvis investor kun skal forholde sig til et ÅOP
tal.

De mange omkostninger understreger, at dette er en vanskelig beregning. Formålet med ÅOP er
at give investor et forholdsvist præcist mål på de forventede årlige omkostninger i
købssituationen. Derfor bør branchen udarbejde retningslinjer for kunderådgiverens adfærd.
Pengeinstitutternes ledelse bør derefter instruere rådgiverne i, at kunden skal oplyses om ÅOP
omkostningerne i salgsøjeblikket. Dette notat bør derfor ses som et oplæg fra
Konkurrencestyrelsens til en sådan beregning.

Et problem ved en ÅOP beregning er, at flere af omkostningerne er engangsomkostninger, som
skal fordeles ud på flere år. Derfor bør markedets parter aftale en fast tidshorisont, der anvendes
ved beregning af ÅOP tallet for at sikre sammenlignelige ÅOP tal. Tidshorisonten bør fastlægges
efter den gennemsnitlige investors holdningsperiode.

Konkurrencestyrelsen beregnede til Konkurrenceredegørelsen 2006 et aggregeret ÅOP for investor
på detailmarkedet. Det beregnede ÅOP er et gennemsnit og varierer betydeligt fra afdeling til
afdeling og på tværs af investeringsforeninger, men beregningen illustrerer hvordan ÅOP kan
beregnes.

Investors Årlige OmkostningsProcent (ÅOP) i detailinvesteringsforeninger

Aktie-
afdelinger

Obligations-
afdelinger Samlet

Investeringsrådgivning 0,38 0,15 0,22

Direkte handelsomkostninger 0,27 0,07 0,13

Indirekte handelsomkostninger 0,07 0,22 0,18

Depotbank 0,10 0,04 0,06
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Almindelig administration 0,15 0,09 0,11

Beholdningsprovision 0,59 0,34 0,41

Emission og indløsning 0,30 0,30 0,30

Investors egen kurtage 0,10 0,10 0,08

I alt 1,96 1,31 1,51

 

Anm: Omkostninger til handel med værdipapirer, emissionstillæg og indløsningsfradrag samt
kurtage er opgjort jf. beskrivelserne i de senere afsnit. De gennemsnitlige handelsomkostninger
for obligationsafdelinger er 0,07 pct. mens de er 0,27 pct. for aktieafdelinger. Omkostninger ved
emission og indløsning skønnes til 0,3 pct. for alle afdelinger. Investors egen kurtage skønnes til
0,10 pct. Ekskl. afdelinger oprettet i 2004.

Kilde: Egne beregninger efter tal fra Finanstilsynet, IFR, Danske Invest årsrapport 2005,
Bankinvests årsrapport 2005 samt flere pengeinstitutters hjemmesider.

 

Investeringsrådgivning er de omkostninger, som investeringsforeningen har til rådgivningen om
værdipapirer. Den er i dag opgjort i de regnskaber, som afleveres til Finanstilsynet og kan
beregnes på baggrund af tallene fra det foregående år.

Direkte handelsomkostninger opgøres i dag i foreningen for aktieafdelinger, men for
obligationsafdelinger er det mere problematisk. Det skyldes, at der ved obligationshandel blandt
professionelle er tradition for, at kurtagen indregnes i handelskursen. Dermed findes der ikke en
særskilt opgørelse over handelsomkostningerne. Bank Invest skønner dog i dag over
handelsomkostningerne i deres obligationsafdelinger, som i ovenstående beregning har lagt til
grund for et skøn over hele branchens omkostninger. Når Bank Invest kan skønne over
handelsomkostningerne, så kan de øvrige foreninger gøre ligeledes. Branchen bør aftale
retningslinjer for en sådan beregning. Da handel med værdipapirer kan variere betydeligt fra år til
år kan det overvejes, at beregne det som et glidende 3 års gennemsnit, hvor det er muligt.

Indirekte handelsomkostninger opgøres ikke i dag selvstændigt, men indgår i en post der hedder
kurstab og -gevinster. Posten er problematisk at opgøre nøjagtigt. Et skøn kan tage udgangspunkt
i den metoder der blev anvendt i Konkurrenceredegørelsen 2006. Udgangspunktet heri var, at
foreningerne i dag opgør deres omsætningshastigheder, altså hvor stor en del af porteføljen der
bliver handlet hvert år. Omsætningshastigheden kan ganges med kursspændet (2x) på de
værdipapirer, som afdelingen handler med, hvilket giver et skøn over de årlige kurstab. Denne
metode vil tillade, at de indirekte handelsomkostninger kommer frem samtidig med at det i en
højere grad bliver et konkurrenceparameter at minimere disse. I 2003 har Bankinvest skønnet
over disse.
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Aktieafdelinger 0,29 0,25 92 68 0,07

herunder danske aktier 0,30 0,16 21 10 0,05

herunder udenlandske
aktier

0,29 0,28 71 57 0,08

Obligationsafdelinger 0,60 0,37 216 479 0,22

herunder korte 0,82 0,18 25 37 0,15

herunder øvrige 0,81 0,28 82 183 0,22

herunder globale 0,22 0,12 40 11 0,03

herunder emerging
markets

0,42 1,14 37 177 0,48

herunder erhvervs 0,54 0,40 33 71 0,22

Blandet 0,45 0,31 6 8 0,12

Samlet 0,51 0,35 314 555 0,18

Anm: For yderligere oplysninger henvises der til bilag, som kan findes på www.ks.dk

Kilde: Kursspænd på aktier egne beregninger på baggrund af data fra Elskins/McSherry.
Omsætningshastigheden er taget, som medianen af forskellige kategorier fra
omkostningsopgørelserne på Investeringsforeningsrådets hjemmeside for 2005. Fordelingen
mellem de forskellige typer obligationer er et skøn beregnet på baggrund af fordelingen i
investeringsforeningsrådets markedsstatistik marts 2006. Blandet er beregnet som et vægtet halvt
aktier og halvt obligationer.

Kursspænd på obligationer er beregnet på baggrund af stikprøver og informationer fra flere større
institutioner der handler med obligationer. Obligationsstikprøverne er udvalgt på baggrund af
afdelingers beholdninger i de respektive kategorier. Efterfølgende blev flere pengeinstitutter,
pensionskasser og fondsmæglerselskaber bedt om at stille vejledende priser på de udvalgte
obligationer.

Ovenstående vurderes at være et skøn, men illustrer en metode hvorpå sådanne omkostninger
kan opgøres. Beregningen bør kun ses som et oplæg til hvordan det kan gøres.

Depotbank opgøres i dag til Finanstilsynet og er derfor ikke noget problem i forhold til en ÅOP
opgørelse.

Almindelig administration opgøres ligeledes og udgør heller ikke noget problem.

Beholdningsprovision opgøres i dag også som særskilt post i regnskaberne.

Emission og indløsning er en afdelingsbestemt omkostning, men et problematisk regnestykke af
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flere årsager. For det første fordi, at det er en engangsudgift, der skal deles udover flere år. For
det andet fordi den gennemsnitlige investor ofte handler til kurser, der er bedre end det teoretiske
kursspænd. Derfor bør der findes en robust faktor, som det teoretiske kursspænd kan deles med,
således at tallet indikerer den gennemsnitlige investors omkostninger herved. Den fastlagte
tidshorisont bør indgå som en del af denne faktor. Yderligere kan denne faktor med fordel blive
påvirket af de kurser, som stilles i markedet af marketmaker for investeringsforeningen. Dermed
bliver det også en konkurrence parameter for investeringsforeningerne. Selvom der kan være stor
variation i den enkelte investors investeringshorisont, vurderes det, at dette er mest
hensigtsmæssigt i forhold til at gøre ÅOP sammenligneligt.

Kurtage er igen en engangsudgift for investor, som kan beregnes på baggrund af
kurtageomkostningerne i det enkelte pengeinstitut for investor. Dog kan det af hensyn til ÅOPs
anvendelighed være fordelagtigt med en gennemsnitskurtage beregnet på baggrund af de
relevante handelspladser for investor. Alternativt kan man overveje at udelade kurtage fra ÅOP
tallet, da det vil skabe mindre gennemsigtighed og konkurrence i detailhandelen med
værdipapirer.
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