Den Fælles Kapitalforvaltning

nyhedsbrev, november 2014

Genvalgt
På mødet blev Jørgen Nielsen fra Aalborg Stift, Niels Hørlyck fra Haderslev Stift og Chresten Østergaard fra
Viborg Stift genvalgt til posterne som henholdsvis formand, næstformand og kasserer for det kommende
år.

Nye investeringsmuligheder på vej
Bestyrelsen har længe haft et tilbagevendende punkt på dagsordenen på møderne. Det drejer sig om en
ændring af investeringsmulighederne, der skulle kunne gøre det muligt for kapitalforvalterne at benytte sig
af en lidt bredere vifte af de såkaldte finansielle værktøjer.. Kirkeministeriet har nu fremsendt forslag til
bekendtgørelse om bestyrelsen af kirke- og præsteembedekapitalerne, altså de ændringer i reglerne som
skal bane vej for disse udvidede muligheder.
Bestyrelsens forretningsudvalg har indstillet, at der ikke sker ændringer i investeringspolitikken, før
reglerne er på plads.

Forsigtige forventninger
Udviklingen i kapitalerne viste samme tendenser, som de har gjort i efterhånden lang tid. Markedet
bevæger sig ikke meget, renten er historisk lav, og der er ikke umiddelbart udsigt til at den stiger. Trods det
er formuen forøget siden sidste møde, så den nu er tæt på tre milliarder. Administrator Finn Beck og de to
kapitalforvaltere gennemgik udviklingen, som den har tegnet sig i de seneste måneder. De forsigtige
forventninger til renteafkastet afspejler da også den låste situation; Nykredits Claus Jørgensen forventer 1 –
1,5%, mens Jyske Banks Mikkel Hammershøj forventer 1,1%.

Forskellighed en fordel
Et andet tilbagevendende punkt på møderne har været spørgsmålet om hvorvidt man skulle flytte kapitaler
fra den ene forvalter til den anden, ud fra et ønske om at sikre den bedst mulige forrentning af pengene.
Bestyrelsen har besluttet, at dette skal drøftes som et fast punkt fremover. Stiftskassererne Leif Kristensen
og Pouli Pedersen, hhv. Århus og Viborg Stifter, havde til brug for en vurdering udarbejdet en beregning,
som viste de to forvalteres resultater i løbet af de seneste år. Tallene viste, at de arbejder forskelligt, men
også at der kan være fordele ved at bevare fordelingen som den er nu, da det betyder en bredere tilgang til
investeringsmarkedet. Bestyrelsen indstillede i øvrigt, at der ikke bliver flyttet kapitaler p.t., og at
fordelingen mellem de to kapitalforvaltere fra hhv. Jyske Bank og Nykredit forbliver uændret.

Den nuværende kontrakt med administrator og de forvaltere er blevet forlænget til udgangen af 2016.
Forretningsudvalg og sekretariat arbejder på at indhente forskellige tilbud. Om der fremover skal være to
eller tre forvaltere, besluttes på et senere tidspunkt af bestyrelsen, efter oplæg fra forretningsudvalget og
stiftskassererne Leif Kristensen og Pouli Pedersen.

