eToro tilbyder gratis handel
med amerikanske ETF´er
Handelsplatformen eToro tilbyder gratis handel
med en lang række amerikanske ETF’er (Exchange
Traded Funds) helt uden betaling af kurtage,
kurstillæg, overnight fees eller andre spændende gebyrer. Det
er dog kun tilfældet ved almindelig investering, som ikke er
gearet eller en såkaldt kort position, jf. nedenfor. Læs mere
her hos eToro om dette.

Ikke alene kan man nu handle
ETF’er
uden
ekstraomkostninger
hos
eToro. Man kan også handle
de amerikansek ETF’er som
man normalt er afskåret fra
at
handle
som
dansk
detailinvestor.
Der er vel og mærke tale om amerikanske ETF’er, som man som
detailinvestor i Danmark normalt er afskåret fra at kunne
handle pga. EU-lovgivningen og manglende oversættelse af den
centrale investorinformation (Key Investor Document). Denne
information kan man i øvrigt selv finde hos de respektive
udbydere på engelsk, hvor den typisk benævnes som fact sheet
eller andet.

Hidtil har eToro primært udbudt sine produkter i form af
almindelig CFD handel, men hvis man undlader at geare eller
shorte betyder det, at man, når man køber ETF’er omfattet af
dette, reelt køber de underliggende ETF´er, som opbevares i et
samledepot. Det er alene gældende, når man investerer i en ETF
på normal vis, dvs. som en lang position. Hvis man derimod
shorter en given ETF eller vælger at geare den, som man kan
gøre op til 5 gange, handler man fortsat ETF´en i form af en
CFD kontrakt. Hos eToro køber man typisk ikke et bestemt antal
ETF´er. Man handler i stedet for en bestemt sum, som ofte som
minimum udgør bare 50 USD. Det betyder, at man kan komme til
at eje en fraktion eller et skævt antal ETF´er alt efter
hvilket kursniveau de handles i. Se eksempel i nedenstående
købsvindue.
Udbuddet af ETF’er blevet markant større på det seneste, og
det er muligt at finde noget inden for stort set alle
aktivkategorier. For nærværende er det muligt at handle knap
150 forskellige ETF’er, hvoraf langt de fleste er amerikanske.
Se en oversigt her.
Du kan læse vores anmeldelse af handelsplatformen eToro her.
Eksempelvis er det muligt at købe ETF´en med tickerkoden QQQ,
som er en ETF der udbydes af det amerikanske Powershares ejet
af Invesco. Fonden investerer i Nasdaq 100 selskaberne, hvoraf
Microsoft, Apple og Amazon hver udgør ca. 10% for tiden. Det
er Nasdaq 100 indekset, som er benchmark og som fonden
replicerer ved at købe aktierne fysisk med samme vægt, som de
har i indekset. Fonden har en årlig omkostning på ca. 0,20% og
en kvartalsvis udlodning af udbytte, som årligt udgør ca.
0,8%. Fonden er af Morningstar kategoriseret med 5 stjerner og
har en formue på pt. 415 mia USD.
Man kan finde flere
oplysninger om fonden, fact sheet mv. hos udstederen af fonden
her.
Det er ligeledes muligt at købe ETF´en med tickerkoden VOO, se
billedet af købsvinduet i eToro webtraderen nedenfor, som

udbydes af amerikanske Vanguard. Fonden investerer i de 500
aktier, som indgår i det brede SP500 indeks, som samtidig er
benchmark. De to største besiddelser udgør i alt 23% af
indekset. Fonden har en meget lav årlig omkostning på bare
0,03% og en kvartalsvis udlodning af udbytte, som årligt udgør
ca. 2%. Fondens formue udgør næsten 500 mia. USD. Man kan
finde flere oplysninger om fonden, fact sheet mv. hos
udstederen af fonden her.

På ovenstående købsvindue i eToro webtrader ses, at man ved at

vælge en gearing (Leverage) på X1 handler det underliggende
aktiv direkte uden gearing. Man køber i dette tilfælde for 200
USD, hvilket svarer til 0,76 af ETF’en (units).
En tredje interessant ETF kunne være FXI, som udbydes af
iShares og som følger FTSE China 50 indekset. Fonden er også
pænt stor og har en årlig omkostning på 0,74% mens den
udlodder et årligt udbytte på omkring 2%.
Herudover findes bl.a. ETF´er i guld (GLD) som udbydes af
SPDR, diverse obligationsmarkeder såsom TLT, som investerer i
20+ årige US Treasury Bonds, Emerging Markets såsom EEM, som
tracker MSCI Emerging Markets Index eller olie og gas
udvikling igennem XOP, som udbydes af SPDR og mange flere.
Idet det kan være lidt vanskeligt at finde frem til de mest
interessante ETF’er inden for en bestemt aktivklasse, kan man
f.eks. bruge andre søgemaskiner såsom etf.com eller etfdb.com.
Udover aktivklassen skal man orientere sig nærmere om hvilke
indeks de enkelte fonde følger, eventuelle udbyttebetalinger
samt naturligvis de årlige omkostninger (TER, Total Expense
Ratio), som man kan sammenligne direkte med danske
investeringsforeningers løbende omkostninger i %. De billigste
danske indeksfonde har typisk omkostninger omkring 0,5%
årligt, hvilket er tilfældet for mange Sparindex fonde og de
indeksfonde som Danske Invest udbyder. Tager man udbuddet i
betragtning, er udbuddet inden for ETF dog både meget bredere
og dybere og typisk har fondene en noget lavere årlig
omkostning, men det er ikke altid tilfældet, hvorfor man bør
undersøge dette nærmere. Se mere hos eToro.
Invested.dk modtager i visse tilfælde kommission og/eller
betaling for annoncering fra eToro og andre af de
handelsplatforme, der er omtalt her på siden. Invested.dk
tilstræber dog 100% objektivitet i lighed med, hvad man
genfinder hos andre typer professionelle medier og deres
annoncører. Indtægterne fra annoncering er med til at sikre,
at vi også fremover kan levere de bedste guides og det bedste

indhold om investering.

Ejer du aktier? I aften sker
der noget skelsættende
Som almindelig dansker med et par aktier i porteføljen, tænker
man måske ikke på, at dagen i dag (31. juli 2019) er noget
særligt. Men det kan den i høj grad blive.
Om få timer – klokken 20:00 dansk tid – vil formanden for Den
Amerikanske Centralbank, Jerome Powell, sætte sig foran de
rullende kameraer og annoncere en mulig ny, styrende rente i
USA.
Meddelelsen vil med sikkerhed sende store bevægelser igennem
børsmarkederne over hele verden, også i Danmark. Renten har
nemlig betydning for, hvor billigt det er at låne penge i USA,
og dermed også for, hvor mange penge som private, virksomheder
og fonde har råd til at spytte ind i aktiemarkedet. Jo lavere
rente, desto flere penge har tendens til at gå ind i
aktiemarkedet og jo mere stiger kurserne typisk.

I aften klokken 20:00 vil
tusindvis af investorers øjne

være stift rettet mod Jerome
Powell
I aften forventer analytikerne med stor sikkerhed, at Jerome
Powell vil sætte renten ned, og det er i sig selv en
skelsættende nyhed.
Den toneangivende rente i USA er nemlig ikke blevet sat ned
siden finanskrisen i 2008, og dermed bryder centralbanken nu
med sin egen politik. I de seneste mange år har centralbanken
nemlig ment, at renten IKKE skulle sættes ned, men derimod
hæves, så USA og verden kunne være klædt ordentlig på,
når/hvis en ny krise på et tidspunkt rammer markederne.
Men nu går centralbanken altså sandsynligvis den modsatte vej
med en rentesænkning. Der er mange meninger om, hvorfor den
amerikanske centralbank nu sandsynligvis vælger at sænke
renten.
De fleste analytikere ser det som et tegn på, at centralbanken
ikke er tilfreds med væksten i USA. Banken ser tilsyneladende
krisetegn, og det ønsker man at bremse ved at gøre det mere
attraktivt at låne penge. Andre analytikere mener dog også, at
centralbanken bliver presset af den amerikanske præsident
Donald Trump.

Hvorfor betale mere? Invester i aktier på eToro uden at
betale kurtage >> Start nu>> Gå til eToro> Start nu> Start
nu>> Gå til eToro
Konklusion
Centralbankerne opererer på vidt forskellige måder, men har
alle et fælles mål. Nemlig at skabe et pengevæsen, som
befolkningen har tillid til. Centralbanken sørger for en
hensigtsmæssig pengemængde, og sikrer dermed også, at hele det
finansielle system kører gnidningsfrit, idet centralbank
holder hånden over landets andre banker.

Derudover forventes det, at centralbanken kan holde priserne i
ro og dermed styre inflationen. De spiller altså en vigtig
rolle i samfundsøkonomien, da de kan stimulere hele det
økonomiske kredsløb samt regulere landets valuta ind- og
udstrømning.
For at opsummere har centralbanken bl.a. følgende opgaver:
Implementere og regulere landets pengepolitik
Fastsætte renter
Sikre stabile priser
Overvåge og kontrollere landets pengevæsen, og sikre en
hensigtsmæssig pengemængde i samfundet
Fungere som ”bankernes bank” samt regeringens bank, og
dermed sikre finansiel stabilitet
Opretholde en sund valuta samt valutareserve

eToro
lancerer
aktiehandel

gratis

Handler du større udenlandske aktier, er der godt
nyt fra handelsplatformen eToro som har valgt at
fjerne alle handelsomkostninger, herunder også de
mindre synlige af slagsen via såkaldt Zero Commission
aktiehandel. Læs mere hos eToro om det her. Det betyder, at
man nu kan handle aktier til samme spread, som man kan handle
aktien til på den børs, hvor den enkelte aktie er noteret.
Desuden betaler man nu heller ikke kurtage, overnight fees
eller andre opfindsomme gebyrer.
Hidtil har eToro primært udbudt almindelig såkaldt CFD-handel,
men nu kan du altså også købe den underliggende aktie til en
særdeles favorabel pris.

På ovenstående købsvindue i
eToro webtrader ses, at man
ved at vælge en gearing
(Leverage) på X1 handler det
underliggende aktiv direkte
uden gearing. Man køber i
dette tilfælde for 500 USD,
hvilket svarer til 6,61
aktier i BMW. Spreadet man
handler til, er det samme som
man kan handle til, hvor BMW
er børsnoteret. Man betaler
heller
ikke
kurtage,
overnight gebyrer eller andre
omkostninger.
Helt præcist er der Zero Commission aktiehandel i ca. 600
aktier fra New York Stock Exchange, 267 aktier fra Nasdaq
børsen, 327 engelske aktier, 110 tyske aktier, 81 franske
aktier, 27 spanske aktier, 17 schweiziske aktier og 24 svenske
aktier. Herudover er det muligt at handle lidt over 100
primært store kinesiske aktier, som er noteret på børsen i
Hong Kong.

Udover at man slipper for kurtage osv., så slipper man endda
også for at betale Stamp Duty til den engelske stat på 0,5% af
den samlede købsværdi, som man normalt gør, når man handler
engelske aktier ligesom man også for f.eks. franske aktier
undgår at betale transaktionsskat til den franske stat på 0,3%
samt ADR gebyrer og andet ved handel med kinesiske aktier. Se
det samlede udbud af aktier her.
Hvis man ønsker at handle den underliggende aktie, skal man
blot vælge gearing x1 i handelsvinduet. Dermed “får man fat” i
aktien. På købsvinduet til venstre i eToro webtrader ses, at
man ved at vælge en gearing (Leverage) på X1 handler det
underliggende aktiv direkte uden gearing. Man køber i dette
tilfælde for 500 USD, hvilket svarer til 6,61 aktier i BMW.
Det såkaldte spread, man handler til, er det samme som man kan
handle til på den børs, hvor BMW er noteret. Man betaler
heller ikke kurtage,
omkostninger.

overnight

gebyrer

eller

andre

Man skal være opmærksom på, at såfremt man ejer aktier i et
selskab, som udbetaler udbytte, så tilbageholder eToro 15% af
dette til betaling af udenlandsk udbytteskat. For amerikanske
aktier tilbageholdes 30%. Man bør derfor især overveje at gå
efter aktier, som enten betaler begrænset udbytte eller slet
ikke udbetaler udbytte, når man handler hos eToro.
Læs hele vores anmeldelse af eToro her.
eToro har hidtil været kendt som en såkaldt CFD-broker. Her
har man hidtil købt aktier i form af såkaldte aktie-CFD’er,
hvor man typisk ikke opkræves kurtage, men i stedet betaler et
tillæg til det spread, som aktien handles til på børsen. Sådan
har det også været hidtil hos eToro, som lægger 0,09% til på
hver side i en handel. Det medfører, at man f.eks. betaler et
spread som måske er op til 10 gange højere. Til gengæld
betaler man så ikke minimumskurtage eller andre gebyrer,
hvilket især for mindre handler alligevel godt kan gøre det
fordelagtigt. Enkelte andre CFD-udbydere tilbyder ligeledes,

at man kan handle til de såkaldte spreads, som man kan handle
til på børsen, men her vil man typisk også blive opkrævet
handelskurtage både ved køb og salg.

Invested.dk modtager i visse tilfælde kommission og/eller
betaling for annoncering fra eToro og andre af de
handelsplatforme, der er omtalt her på siden. Invested.dk
tilstræber dog 100% objektivitet i lighed med, hvad man
genfinder hos andre typer professionelle medier og deres
annoncører. Indtægterne fra annoncering er med til at sikre,
at vi også fremover kan levere de bedste guides og det bedste
indhold om investering.

Kan
Saudi-Arabien
bankerot?

gå

I oktober dette år advarede Den Internationale Valutafond
Saudi-Arabien om, at landet måske kan løbe tør de finansielle
aktiver, som er påkrævet til at understøtte de offentlige
udgifter inden for fem år, hvis de planlagte udgifter ikke
bliver dæmpet. Landets økonomiske situation er stærkt blevet
forværret i løbet af 2015 som følge af næsten et 50% fald i
olieprisen.
Ifølge Wall Street Journal har Valutafonden estimeret, at
Saudi-Arabien højt sandsynligt vil køre med budgetunderskud på
omkring 20% af BNP (ca. 970 mia. kr.) dette år. Tilsammen
udgør olie og gas omkring 80% af landets indtjening. Faldet i
denne hovedeksportvare begynder at tage godt fat i landets

finanspolitiske situation og er begyndt er bringe udbredt
bekymring om landets overlevelse med sig.
Det skarpe fald i statens økonomi samt andre faktorer,
Standard & Poors til at nedgradere landets kreditvurdering
til A+ fra AA- den 30. oktober i år. Det medførte også, at
saudiarabiske regering opsagde deres vurderingsaftale med
som rapporteret i S&P’s pressemeddelelse i forbindelse
nedgraderingen.

fik
fra
den
S&P
med

Hvorfor betale mere? Invester i aktier på eToro uden at
betale kurtage >> Start nu>> Gå til eToro> Start nu> Start
nu> Start nu> Start nu>> Gå til eToro

Kapitalbalancen
Om de løbende poster genererer et overskud eller underskud har
stor betydning for landets kapitalbalance. Som sagt skal et
underskud finansieres, hvilket øger udlandsgælden. Omvendt kan
et overskud øge udlandsformuen, hvilket jo er positivt. I
kapitalbalancen fremgår det dermed, hvordan landets gælds- og
formueforhold ser ud.
Mere specifikt kigger man på landets aktiver og passiver ift.
udlandet. I modsætning til de løbende poster, som jo
registreres over en periode, registreres kapitalbalancen på et
bestemt tidspunkt.

Hvordan påvirkes kapitalbalancen?
Lad os slå fast, at kapitalbalancen er stærkt afhængig af
betalingsbalancens løbende poster. Hvis eksempelvis Danmark
oplever et underskud på de løbende poster, ja så betyder det
oftest øget låntagning. Øget låntagning er med til at reducere
nettoformuen, som er de samlede aktiver(tilgodehavender) minus
samlede passiver (gæld). Når Danmark tager flere lån i
udlandet øges de samlede passiver. Et alternativ kunne igen
være at tære på valutareserven, hvilket ikke øger passiverne

men i stedet gør de samlede aktiver mindre. Omvendt vil et
overskud betyde at gælden nedbringes (dvs. passiverne
nedbringes), eller at Danmark øger deres aktiver.
Udlandsformuen påvirkes også af eksterne forhold. Det skyldes
at en stor del af kapitalbalancen er opgjort i fremmed valuta.
Dermed er udlandsformuen stærkt påvirket af valutakursudsving.
Et lån i fx amerikanske dollars kan dermed blive dyrere at
betale tilbage, hvis prisen på dollar stiger.
Det samme gælder for kursudsving på værdipapirer. Hvis kursen
på udenlandske værdipapirer falder mere end kursen på danske
værdipapirer vil det mindske nettoformuen. Aktivsiden falder
jo i så fald mere end passivsiden.

Kapital- og betalingsbalancens betydning
i samfundsøkonomien
Kapitalbalancen spiller en stor rolle i nationalbudgettet samt
i vurderingen af et lands økonomiske stabilitet,
kreditværdighed mm. Kapitalbalancen giver jo netop svar på, om
et land klarer sig økonomisk godt eller dårligt over for andre
lande. Vi kan lidt sammenligne det med en virksomhed.
Investorer har i sagens natur flere incitamenter til at
investere i en virksomhed, der kører med overskud end en
virksomhed, der skylder en masse penge væk.
Betalingsbalancen er et vigtigt element i samfundsøkonomien,
idet den giver en indikation om landets eksport/import. Et
langvarigt underskud på betalingsbalancens løbende poster
indikerer en formentlig dårlig konkurrenceevne. Importen af
varer, kapital og tjenesteydelser er i et sådan tilfælde
højere end eksporten, imens der i teorien ikke er ”nok” valuta
til at betale for denne import. Derfor må staten påtage sig en
større portion udlandsgæld for at holde forbruget i gang. I
det korte løb kan dette være sundt nok, idet det holder
økonomien og forbruget i gang. At det ikke er nogen holdbar
situation giver jo sig selv, da staten ikke kan blive ved med

at dække importen via låntagning.
En høj importkvote kan samtidig kvæle multiplikatoreffekten
(læs her), og bidrager dermed ikke til at sætte den nationale
økonomi i gang.
Modsat vil et overskud indikere at landet har en høj
konkurrenceevne, fordi de afsætter en masse varer og tjenester
på de udenlandske markeder og dermed eksporterer for flere
milliarder. Når vi i Danmark har store overskud på
betalingsbalancens løbende poster, har vi et overskud af
valuta som kan gå til at forøge valutareserven. Dette giver
både en vis sikkerhed, men er også med til at stabilisere det
pengepolitiske system. Eksempelvis kan det være nødvendigt at
intervenere på valutamarkedet – fx for at påvirke kronekursen.
Dette kan du læse mere om her.
Kapital- og betalingsbalancen er samtidig vigtige nøgletal,
når økonomisk politik skal fastlægges. Døjer et land med
dårlig eksport må de bagvedliggende årsager overvejes. Derfor
kan det være relevant at regulere på erhvervspolitikken, ved
eksempelvis at skabe bedre rammevilkår for virksomheder. Det
kan også skyldes dårlig økonomisk politik, som har forårsaget
inflation. Inflationen vil jo gøre eksportlandets varer dyrere
i udlandet, og dermed skade eksporten. Fra politisk hold er
det også nødvendigt at kunne styre valutakursudsving, således
landet undgår unødvendige fald i kapitalbalancen.

