Pensionsopsparing og eget depot

Ønsker du et markedsafkast af din pensionsopsparing ( ratepension eller aldersopsparing),
og vil du samtidig selv handle de værdipapirer,
der investeres i, så er pensionsopsparing med
eget depot måske noget for dig.
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Der er penge at tjene på værdipapirer. Ser
man tilbage over en længere periode, har
afkastet på værdipapirmarkedet nemlig været
højere end afkastet på en kontant forrentet
opsparing.
Hvis du ønsker at placere din pensionsopsparing i værdipapirer, vil du ud over din
pensionskonto have et værdipapirdepot
tilknyttet kontoen.
Du kan følge din konto og investeringerne/
værdipapirerne i dit depot via Danske Netbank.
Hvordan kan du investere i eget depot?
Ønsker du at investere din pensionsordning på
egen hånd, kan du gøre det i alle aktier,
obligationer og investeringsbeviser, der er
optaget til handel på reguleret marked.
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Når du handler på egen hånd, skal du være
opmærksom på, at der gælder en særlig regel
for køb af enkeltaktier og erhvervsobligationer i
et aktieselskab (emmitent).
Du må maksimalt købe op til 20 procent af
værdien af dine pensionsordninger i et
pengeinstitut i et enkelt aktieselskab, dog altid
for 51.500 kr. (2019).
Pensionsordningernes samlede værdi
defineres som kontant indestående på dine
pensionskonti plus kursværdien af pensionsdepoteter. Pensionsordninger investeret i
Puljeinvest indgår ikke i beregningen af den
samlede værdi.
Eksempel:
Ejer du f.eks. aktier i et selskab, der svarer
til15 procent af dine samlede pensionsordningers værdi, kan du købe for yderligere
fem procent. Det er kursværdien på købstidspunktet, der er afgørende - hvis kurserne
senere stiger, så den samlede værdi udgør
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f.eks. 25 procent, skal du ikke sælge ud af
papirerne.
Pensionsafkastskat
Af afkastet af din pensionsopsparing betaler
du 15,3 procent i pensionsafkastskat til
staten.
Hvad koster det?
Når du handler værdipapirer på din pensionsordning, gælder de almindelige omkostninger
for handel med og opbevaring af værdipapirer.
Du kan se priserne for handel på
www.danskebank.dk/priser
Det med småt!
Når der investeres i værdipapirer, er det vigtigt
at betragte afkastet over en årrække. Det
samlede afkast påvirkes nemlig både af
renteafkast, aktieudbytter og kursændringer i
det enkelte år.
Historisk har investering i værdipapirer givet
et højere afkast end kontantrenten, men
afkastet varierer og det kan betyde negativt
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afkast i enkelte år. Historisk afkast er ikke en
pålidelig indikator for fremtidigt afkast.
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Interesseret?
Du kan bestille et møde hos din rådgiver på
www.danskebank.dk. Her kan du også læse om
dine muligheder, hvis du ønsker vi skal hjælpe
dig med investeringerne.
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