
Fredrik Skoglund har netop overtaget jobbet som 
investeringsdirektør og har fået til opgave at få 
300 mia. kr. til at vokse. Lige nu ser han, at den 
største risiko i markedet kortsigtet er politisk støj
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Af Simon Kirketerp

Vi møder Fredrik Skoglund på Grønnin-
gen i København, men med sig i lom-
men har han nøglerne til en 300 mia. kr. 
stor pengetank placeret i Luxembourg. 

For den 44-årige finansmand overtog i november 
posten som Group CIO – altså investeringsdi-
rektør – i Banque Internationale à Luxembourg 
(BIL). 

Dermed har svenskeren nået en foreløbig kul-
mination på en karriere, der blev skudt i gang 
med studier i USA og et job som analytiker hos 
Prudential Financial i Chicago. Senere mødte han 
sin danske kæreste, som fik ham med til Køben-
havn, hvor han fik job som porteføljeforvalter og 
trådte ind af døren hos netop den luxembourgske 
banks danske afdeling i det centrale København.

“At arbejde i den finansielle sektor har været 
et klart mål for mig, Men hvis du spørger om jeg 
fra start havde planlagt, at jeg skulle ende her, 
er svaret nej. Jeg har boet tæt på otte år i USA, 
men egentlig skulle jeg bare have været der i seks 
måneder. Så mødte jeg min danske kæreste, og 
en af os skulle flytte på sig, og det blev mig. Der 
kom jeg i kontakt med BIL i Danmark. Så at jeg 
som svensker skulle ende med at bo i Danmark 
og arbejde i Luxembourg, var ikke lige planlagt, 
men jeg tror grunden til, at det er gået den vej, er, 
at jeg har turdet gå nogle andre veje, og har væ-
ret fokuseret på den opgave, jeg har haft og ikke 
tænkt på, hvad jeg skulle om eksempelvis tre år. 
Det job jeg har fået her, har jeg heller ikke søgt, 
men jeg blev spurgt,” siger han.

For bordenden i investeringskomitéen
Han kom til Danmark i 2004, og I 2007 fik han 
ansvaret for at skabe afkast i de globale aktie- og 
obligationsporteføljer, som kunder har overladt 

til BIL's danske afdeling. Resultaterne gav ham 
for tre år siden en plads i koncernens investe-
ringskomité i Luxembourg. En komite han nu 
selv har sat sig for bordenden i. Og her har han 
det afgørende ord, når de mange milliarder skal 
manøvreres rigtigt rundt i et til tider oprørt fi-
nansmarked.

Han tror på et endnu et godt år for såvel euro-
pæiske som amerikanske aktier, men risikoen lig-
ger og lurer under overfalden, og faktisk ser han 
den største risiko for investorer, som at de ikke 
evner at holde hovedet koldt, når det gælder. 

“Jeg tror den største risiko, der er i markedet 
kortsigtet, det er den politiske støj, der hele tiden 

er omkring os. Det er ikke rigtig ro på den front 
længere tid af gangen. Gældsloftet I USA kan 
blive noget af det, der kan skabe spændinger. Vi 
har også Italien, som skal stemme. Catalonien 
kan komme op til diskussion igen, og Brexit er 
heller ikke på plads endnu. Og så er der forholdet 
mellem USA og Nordkorea, som er en potentiel 
konflikt. Der er massere af forskellige ting. Den 
største fejl, man kan begå, er, at lade sig påvirke 
alt for meget af al den støj,” siger han.
Og derfor kan der komme mere end bare krus-
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Fredrik Skoglund er ansvarlig for forvaltningen af 
de globale danske porteføljer og har i en længere 

årrække leveret så gode resultater hos Bil Bank 
Danmark (Banque Internationale  

Luxembourg), at han nu har fået jobbet som  
investeringsdirektør for hele BIL Bank.  
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ninger i finansmarkedets overflade i år, men 
hvis og når det sker, så ser han det vigtigste værk-
tøj som at tænke tingene på hovedet.

“Bare se på præsidentvalget i USA i 2016. Alle 
troede det skulle blive Hillary Clinton som vandt, 
og medicinalaktierne faldt kraftigt. Mange tog 
penge ud af deres positioner i aktiemarkedet, for 
hvis Trump alligevel skulle blive valgt, søgte de 
beskyttelse. Vi valgte faktisk at gå ind og købe 
aktier dagen før valget i stedet, for det amerikan-
ske politiske system er så stærkt, at en mand ikke 
kan vælte det. Hans retorik og måde at tale på 
skræmte mange mennesker, men at vi gik den an-
den vej, viser nok meget godt, at vi tager positio-

ner, hvor vi forsøger at fjerne den politiske støj og 
i stedet fokusere på det, der er fundamentalerne,” 
lyder det fra Fredrik Skoglund.

At købe op i aktier i stedet for at sælge ud, viste 
sig at være en gylden beslutning for Fredrik Skog-
lund og resten af investeringskomiteen i BIL.

For efter Trump blev valgt til præsident, og 
usikkerheden blev taget ud af markederne, fort-
satte aktierne op. Og siden er S&P 500-indekset 
steget 28 pct.

Fast base i København
I det daglige flyver Fredrik Skoglund rigtig meget 
frem og tilbage mellem BIL's baser.

“Selvom jeg har fået det her job, så har jeg 
egentlig min faste base på kontoret i København, 
men jeg bruger det meste af min tid i Luxem-
bourg,” siger han.

Og en af de ting, han bruger meget tid på, er 
netop at vende de investeringsmæssige dilem-
maer med den investeringskomite, han nu har i 
ryggen og samtidig står i front for. 

“Min rolle handler om at skabe rammerne og 
processerne omkring investeringsstrategi. Jeg le-
der investeringsprocessen, der handler om alt fra 
at kommunikere med de underkomiteer på aktier, 
obligationer, makro, risk management som mel-
der ind til investeringskomiteen, som jeg så leder. 
Det er der, vi tager beslutninger om, hvad vi skal 
anbefale til kundernes porteføljer for øjeblikket. 
Og så handler det om, hvordan anbefalingerne 
implementeres i forskellige investeringsstrate-
gier,” fortæller han. 

Når det kommer til problemerne med støjen i fi-
nansmarkederne, så mener han, at man skal stille 
sig selv nogle helt grundlæggende spørgsmål, når 
tvivlen kommer op.

“Jeg tror det er vigtigt, at tage informationerne 
til sig og tænke okay: Set ud fra et globalt per-
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spektiv, vil det der sker så ændre verdensøkono-
mien? Er det afgørende for, om væksten er 3 eller 
3,5 pct.? Og hvis det så i det hele taget er tilfæl-
det, ændrer det så på, om inflationen er under 
kontrol? Vil det ændre på at folk stadigvæk har 
forholdsvis mange penge at spendere og efter-
spørger vare?,” siger han

Fredrik Skoglund hæfter sig ved, at når man 
skærer helt indtil dér, så er det ofte svært at se, 
den store effekt af de øjeblikkelige bekymringer 
som ellers kan virke store lige nu og her.

Men man skal dog ikke være blind for de for-
hold, bekymringerne kommer ud af. I tilfældet 
med det britiske EU-exit, brexit, har han derfor 

valgt at BIL's porteføljer skruer eksponeringen 
ned mod Storbritannien.

“Det eneste man kan sige med brexit, det er, at 
det er en meget lang proces, før der kommer nog-
le konsekvenser. Jeg tror det bliver langtrukne 
forhandlinger, og det giver investorerne alt for 
meget tid til at sidde og fundere over forskellige 
scenarier,” siger han og fortsætter:

“I forhold til brexit, så er det da et land, vi un-
dervægter i vores portefølje. Simpelthen på 
grund af usikkerheden, men når den så er af-
klaret, så tror jeg da, der findes massere af gode 
selskaber. Men vi har brug for rammer, man kan 
forholde sig til.”
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