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Ens risikomærkning af markedsrenteprodukter - modelbeskri-

velse 

Initiativet består af tre nært sammenhængende dele: 

 Risikomærkning af kortsigtet investeringsrisiko 

 Risikomærkning af risikoen på den fremtidige pensionsudbetaling 

 Krav til, hvor meget kortsigtet investeringsrisiko der må være i produkter, som 

betegnes ”høj”, ”mellem” og ”lav” risiko eller lignende 

Risikomærkning af kortsigtet investeringsrisiko 

Produkter/profiler risikomærkes på en skala fra 1 til 5 på basis af den 1-årige 

investeringsrisiko i produktet.  

 

Den 1-årige investeringsrisiko opgøres som den 1-årige standardafvigelse bereg-

net på basis af:   

 Den af selskabets bestyrelse vedtagne strategiske investeringssammensæt-

ning samt  

 varianser og covarianser for 10 aktivklasser angivet i de fælles forudsætninger 

om afkast m.v. 

 

Der skal beregnes en risikoklasse (1-5) for ethvert antal år før/efter pensionering. 

Dvs. der skal beregnes en risikoklasse for en kunde med 45, 44, 43… 0 år til 

pensionering samt 1, 2, 3… år efter pensionering. Som basis benyttes den folke-

pensionsalder, der gælder eller forventes at gælde for de forskellige årgange.  

Fastsættelse af skalaen (1-5) 

Skalaen for risikomærkningen (1-5) skal defineres ud fra risikoen i de aktivklas-

ser, som pensionsselskaberne investerer i. Skalaen fastsættes, når vi kender de 

fælles forudsætninger for afkast mv. for 2019. Skalaen kan eksempelvis fastsæt-

tes på følgende måde: 

 

Forsikring & Pension definerer en ”øvre” og en ”nedre” risiko (standardafvigelse) 

ud fra de fælles forudsætninger om afkast mv. Spændet mellem den ”øvre” og 

den ”nedre” risiko inddeles i fem lige store intervaller (standardafvigelse). 

 Øvre risiko: Det kan fx være 100% aktier.  

 Nedre risiko: Det kan fx være en portefølje bestående af aktier og obligationer, 

og hvor porteføljevægtene fastsættes således, at porteføljens varians bliver 

mindst mulig. 
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Den øvre og nedre risiko skal alene bruges til at fastsætte femtrins skalaen for 

risikomærkningen (ved at definere et spænd, som kan opdeles i fem lige store 

dele).   

 

Tabellen nedenfor viser et eksempel på, hvordan skalaen kan blive defineret. In-

tervallerne fastsættes endeligt, når vi pr. 15. september 2018 kender de fælles 

forudsætninger om afkast mv. for 2019.  

 

 
 

Skalaen opdateres én gang årligt sammen med de fælles forudsætninger om af-

kast mv. 

 

Skalaen er uafhængig af antallet af år til/efter pensionering. Dvs. en standardaf-

vigelse på 9% svarer til risikoklasse 3 i ovenstående eksempel, uanset om en 

kunde med det pågældende produkt har fx 40 eller 5 år til pensionering.  

 

Risikomærkning af risikoen på den fremtidige pensionsudbetaling 

Risikomærkningen af udbetalingsrisikoen er specifik for den enkelte kunde.  

 

Risikomærkningen beregnes på basis af kundens prognose: 

 

𝑈𝑑𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 =  
(𝑈𝑑𝑏. 𝑣𝑒𝑑 ℎø𝑗𝑡 𝑖𝑛𝑣. 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡) − (𝑈𝑑𝑏. 𝑣𝑒𝑑 𝑙𝑎𝑣𝑡 𝑖𝑛𝑣. 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡)

(𝑈𝑑𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑑 𝑓𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡)
 

 

På basis af dette nøgletal får kunden oplyst en risikomærkning.  

 

For pensionsordninger med løbende udbetalinger beregnes risikomærkningen på 

basis af 1. års udbetalingen. 

 

Krav til, hvor meget kortsigtet investeringsrisiko der må være i produk-

ter, som betegnes ”høj”, ”mellem” og ”lav” risiko eller lignende 

Forsikring & Pension definerer nogle intervaller (1-årig standardafvigelse) for høj, 

mellem og lav risiko.  

 

Produkter/profiler, som har betegnelsen ”høj”, ”mellem” eller ”lav” risiko – eller 

lignende – skal holde sig inden for intervallerne. I modsat fald skal profilen skifte 

navn. Da det er dyrt for selskaberne og kunderne, hvis profilerne skal skifte navn 

tit, har profilerne lov til at overskride grænserne lidt i kortere tid.  

 

Der er ikke krav til risikoindholdet i produkter/profiler, som har andre betegnelser 

end ”høj”, ”mellem”, ”lav” risiko eller lignende. Men selskaber, som har disse pro-

dukter/profiler, skal – til brug for afkast- og risikosammenligninger mv., som fo-

retages af fx analytikere, journalister mv. – sikre, at produktet/profilen er høj, 

Risikoklasse Standardafvigelse

5 >13,51%

4 11,13%-13,51% 

3 8,73%-11,12%

2 6,33%-8,72%

1 <6,33%
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mellem eller lav risiko ud fra Forsikring & Pensions definitioner på høj, mellem og 

lav risiko. Dermed kan produktet/profilen indgå i sammenligninger med andre 

produkter, som har navne som ”høj”, ”mellem” eller ”lav” risiko.   

Fastsættelse af intervaller for høj, mellem og lav risiko.  

Intervallerne (1-årig standardafvigelse) skal afspejle den gængse opfattelse 

blandt pensionsselskaberne af, hvad en hhv. høj, mellem og lav risiko er. Dvs. der 

tages udgangspunkt i det faktiske risikoindhold i produkterne/profilerne i marke-

det.  

 

Intervallerne fastsættes, når vi pr. 15. september kender de fælles forudsætnin-

ger for afkast mv.  

 

Intervallerne opdateres ikke årligt/løbende. Dvs. når intervallerne er fastsat, lig-

ger de som udgangspunkt fast, indtil der måtte opstå så grundlæggende mar-

kedsforandringer, at der evt. er behov for at revurdere intervallerne. 

 

 

 

 


