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 ■ vininvesterinG
Af Anne Cathrine Schjøtt

De bløde, røde dråber fra be-
stemte vingårde i Frankrig 

har vist sig at være det rene, 
hårde guld. over de seneste ti 
år er verdens 100 dyreste vine 
blevet 210 pct. dyrere. 

“vin har vist sig at være en 
rigtig god investering,” siger 
managing partner Lars An-
dersson fra det danske vin-
firma Winetrader. 

Andersson forventer, at vi-
nene i gennemsnit vil stige 
mindst 10 pct. årligt de næste 
ti år. De 10 pct. er endda lavt 
sat, understreger direktøren. 
Det begrunder han med, at den 
årlige stigning på de 100 dyre-
ste vine i gennemsnit er 12,6 
pct. siden starten af statistik-
ken fra vinens verdenselitein-
deks Liv-ex top-100.

“så kan man ikke andet end 
blive positivt overrasket. Hvis 
man måler på Liv-ex top-100 
siden 1988 og frem til i dag,” 
siger Andersson.

Hos auktionshuset Bruun ras-
mussen forventer vinekspert 
Morten stenør Larsen også, at 
vin vil stige over de næste ti 
år – dog med en anden fart end 
den i 00’erne.

“Jeg tror ikke, at vi har set 
toppen endnu, men vi har 

set et skift fra Bourdeax over 
mod Bourgogne-vinen. så det 
kan godt ske, at det er Bour-
gogne-vinene, der får det 
største løft i den kommende 
periode,” siger stenør Larsen.

Begge de nævnte vine er fra 
områder i Frankrig. vinlandet 
mod syd leverer over 99 pct. af 
vinene på verdenselitens top- 
100. indekset skifter løbende 
vine ud. Derfor er tallene ikke 
i hele procenter.

Begrænset udbud
skiftet sker dels, fordi Bour-
gogne-vinene er mere drikke-
venlige som unge vine, og så er 
udbuddet ekstremt begrænset, 
fordi området er lille.

“F.eks. er der vine, der kun 
laves ét fad af om året til hele 
verden. Ét fad er 225 liter, så 
det er få flasker om året. Og 
når der er så få flasker, er der 
måske ikke engang én flaske til 
hver milliardær i verden. så vi 
er ude i nogle helt ekstreme 
adgangsproblemer til de her 
vine, og det er med til at drive 
priserne op,” siger han.

vinene på Liv-ex top-100 
fik et gok i nødden i tredje og 
fjerde kvartal sidste år, ligesom 
det var medtaget, da Lehman 
Brothers krakkede i 2008. 

nedgangen i 2008 blev hur-
tigt indhentet igen, og vin-
ekspert Marie Ahm forventer 
også, at vinen snart stiger  
igen.
“Indekset er allerede på vej 
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Afkast efter syv år
Afhængig af det gns. årlige afkast bliver dit afkast følgende ved fondens ophør
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 Forudsætninger:
• 40 mio. kr. når fonden åbner
• Intet afkast i 2012
• Ingen udbetaling af afkast 
 før fonden ophører i 2018
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Afkast efter syv år

Herfra kommer verdens 
100 dyreste vine
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Gennemsnitligt årligt afkast

Investorer har spundet guld på de røde vindråber de seneste  
ti år. De næste ti år vil vin også give solide afkast, om end knap 
så store, lyder det fra danske vineksperter

 ■ eFtersPØrGseL
Af Anne Cathrine Schjøtt

efterspørgslen på vin i 
Kina og andre dele af 

Asien har været med til at 
give prisstigningerne raket-
fart. vinekspert forventer, at 
efterspørgslen fra andre ud-
viklingslande vil boome i de 
kommende år.

“Der er stor efterspørgsel 
på det i Asien. Det rykker også 
lidt på sig i f.eks. sydamerika 
og indien, hvor efterspørgs-
len er stigende. Hvis der først 
bliver åbnet for sluserne til 
de markeder, så er det næ-
sten halvdelen af jordens be-
holdning, der synes, at vine 
er spændende,” siger vinspe-
cialist Morten stenør Larsen 

fra auktionshuset Bruun ras-
mussen.

vin er steget over 200 pct. 
de seneste ti år, men det er 

primært de seneste fem år, der 
har været gode. en af forkla-
ringerne er ifølge vinekspert 
Lars Andersson, at Hong Kong 

har fjernet importafgiften på 
vin.

“Den kraftige stigning i 
prisen på vin hænger sam-
men med, at man fjernede 
importafgiften i Hong Kong. 
Det vil sige, at én af de øko-
nomier, der vokser allermest, 
har mulighed for at impor-
tere vin til 0 pct. i afgift,” 
forklarer Lars Andersson, 
direktør hos det danske vin-
firma Winetrader, der bl.a. 
køber og investerer i vin for 
kunder.

For ti år siden var import-
afgiften på vin 80 pct. i Hong 
Kong. Afgiften blev først hal-
veret, og senere blev den helt 
fjernet.

“Det har betydet meget i for-
hold til stigningen. når en 
økonomi vokser meget, bli-
ver flere velhavende. Uanset 
hvilket land, folk bliver vel-
havende i, er det de samme 
ting, folk efterspørger. status 
i Østen betyder meget mere, 
end hos de europæiske kun-
der. Det vil sige, at det har 
været nemmere at sælge de 
dyre vine til de lande, fordi 
de er statussymboler,” siger 
Lars Andersson.

Driver priser op
Fordi udbuddet af vin fra de 
eftertragtede områder altid 
har et maksimum, og efter-
spørgslen stiger, vil priserne 

fortsat presses op, forklarer 
Marie Ahm, direktør i vinvirk-
somheden vonahm.

“Der kan simpelthen kun 
produceres de samme be-
grænsede mængder af verdens 
dyreste og mest berømte vine. 
et slot som for eksempel Lator 
eller Lafite (begge i Frankrig, 
red.) kan ikke bare købe flere 
hektar vinmarker for at øge 
produktionen. Udbuddet er det 
samme som altid, men når ef-
terspørgslen stiger på grund af 
øget velstand, kendskab til vin, 
og at vin er et prestigeprodukt 
i flere af BRIK-landene, drives 
priserne op og op,” siger Marie 
Ahm.

ansc@borsen.dk

Østens efterspørgsel 
presser prisen i vejret

Kilde: BloombergSteen Yde

Vin er steget 210 pct. siden august 2001
Københavns Fondsbørs steg 55,3 pct. i samme periode
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Liv-ex Fine Wine 100 Index +209,9%

OMXC20 Indeks +55,3%

FAKTA    rundt om investering i vin

 ■  danmarks nye og eneste vinfond, noble Wine Fond i, 
forventer at fordoble det investerede over en syvårig 
periode.

 ■  det årlige afkast på investeringsvine vil over de 
næste ti år være mindst 10 pct. , lyder vurderingen 
fra lars andersson, partner i den danske vinhandel 
Winetrader.

 ■  de seneste ti år er de 100 dyreste vine i verden steget 
over 200 pct.

 ■  det er efterspørgslen fra Østen, der presser priserne i 
vejret. aC

“Vin har vist sig 
at være en rigtig 
god investering”

lars andersson,  
managing partner,  

Winetrader
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 ■ AFKAst
Af Anne Cathrine Schjøtt

Danmark har fået sin første 
vinfond. vinfonden noble 

Wine Fund I vil fordoble de 
investerede penge over en pe-
riode på syv år, siger direktør 
Michel rasmussen.

“vi kalkulerer med, at afka-
stet ligger på 10 til 15 pct. om 
året. Hvis vi gør det rigtig godt, 
så op til 20 pct. så vil den over 
de syv år give et afkast på sam-
let 97 pct. til kunden,” siger di-
rektør Michel rasmussen.

Fonden er i fundraising-
periode i løbet af hele 2012, 
hvorefter vinen købes. Allerede 
i starten af første kvartal har 
interessen været så overvæl-
dende, at forvalterne allerede 
nu kan lukke for flere investo-
rer og starte investeringerne. 
trods det vil fonden fortsat 
skaffe flere interesserede.

“Dem, vi har talt med nu, er 
egentligt nok. Men der er jo 
ikke noget maksimum. Hvis 
vi får 200 mio., er det jo kun 
godt,” siger direktør Michel 
rasmussen.

Det er direktøren Michel 
Rasmussen og porteføljechef 
Marie Ahm, der udelukkende 
bestemmer, hvilke vine lagret 

skal indeholde, og hvornår 
tidspunktet er rigtigt til salg. 
Michel rasmussen har 25 års 
erfaring med salg og køb af vin, 
mens Marie Ahm har skabt en 
professionel karriere inden for 
vin gennem de seneste ti år.

Frem til, at fonden ophører i 
2018, lagres vinen på fondens 
vindepoter. 

“nogle vil blive solgt hen ad 
vejen, andre bliver gemt. To 
tredjedel bliver nok solgt på 
auktioner igen, mens den sid-
ste tredjedel bliver gemt til 
det syvende år,” siger Michel 
rasmussen.

i løbet af 2018 vil den sid-
ste vin så blive solgt. Herefter 
lukker fonden, og afkastet ud-
betales til investoren. trods 
den plan er der mulighed for 
at forlænge.
“Hvis alle investorerne synes, 

at det går godt, så er det ikke 
os, der vælger at lukke – de må 
meget gerne fortsætte,” siger 
han, men understreger, at det 
er en diskussion, der tages, når 
tiden nærmer sig.

nogle af betingelserne til 
private investorer er, at de 
mindst skal investere én halv 
mio. kr., at fondens forvaltere 
har eneret til at bestemme, 
hvilke vine der skal købes, og 
at der er begrænset mulighed 
for at få afkastet udbetalt, før 
fonden ophører.

Direktøren foreslår, at folk, 
der har mod på at investere i 
vine, skal oprette en investe-
ringsforening sammen. Den 
forening kan så investere i 
Noble Wine Fund I.

Den danske vinhandel 
Winetrader lægger ikke skjul 
på sine planer om at følge trop 
med en vininvesteringsfond. 
På nuværende tidspunkt in-
vesterer direktør Lars Anders-
son i forvejen i vin for kunder. 
Disse vine opbevarer han på 
depot, og han hjælper også 
kunden med at sælge igen. når 
kunderne køber gennem ham, 
koster det dem kun det pro-
venu, han får ved første salg 
af vin til kunden, oplyser han.

ansc@borsen.dk

ny vinfond forventer 
afkast på knap 100 pctVin er en gylden investering

“Vi kalkulerer 
med, at afkastet 

ligger på 10 til 15 
pct. om året”
Michel rasmussen,  

direktør, noble Wine Fund i

opad igen, så det er et optimalt 
tidspunkt at investere i vin på. 
Jeg forventer, at vi vil se indek-
set stige med minimum 15 pct. 
– og helt op til 50 pct. – inden 
for de kommende fem år,” siger 
vinekspert Marie Ahm, ejer af 
vinvirksomheden vonahm.

Hun fremhæver, at vin  
historisk set har rejst sig  

hurtigt efter finanskriser.  
“Dertil har vin aldrig været nær 
så følsom og dramatisk påvirket 
af globale kriser som nærmest 
alle andre varer,” tilføjer hun.

Hvis vin engang i fremtiden 
mister al sin værdi, har inve-
storen i det mindste stadigvæk 
en glæde i at kunne drikke sin 
investering, beroliger Lars 

Andersson. Det er vinekspert 
stenør Larsen fra Bruun ras-
mussen enig i.

“Hvis du investerer i roskil-
de bank, som så krakker, har du 
nul og niks. Hvis du investerer 
i vin, og den så taber sin værdi, 
har du stadig en vin, du kan 
drikke,” siger stenør Larsen.

ansc@borsen.dk

Lars Andersson, managing partner i Winetrader, pointerer den kvalitet ved vin som investering,  
at den stadig kan nydes – selv ved et eventuelt værditab i kroner og øre. Foto: Steven Achiam
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