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Gode råd om aktieinvestering
Direktør Michael Voss fra Fundamental Fondsmæglerselskab A/S, der rådgiver for Investeringsforeningen
Fundamental Invest, giver her nogle gode råd om aktieinvestering. Råd, han selv følger som succesfuld investeringsrådgiver. Investeringsforeningen Fundamental
Invest har i år har givet et afkast på 72 %. Foreningen
placere sig på både 1 års og 3 års sigt som den suverænt
bedste danske investeringsforening.
Luk støjen ude: Undgå at lade dig påvirke af alle de
nyheder, som er uvedkommende for de selskaber, du
har investeret i. 2013 har eksempelvis været et år, hvor
såvel trykte medier som dagens nyhedsudsendelser
i TV har været fyldt med nyhedsoplæsere med dybe
panderynker, der kunne fortælle, hvor forfærdelige
følgevirkninger problemer i Spanien, Italien, Brasilien,
Ægypten, Syrien, Cypern og mange andre lande ville
kunne få. Det er ødelæggende for ens afkast, hvis man
lade sig skræmme af begivenheder, man var bedre
tjent med at ignorere.
“Cut your losses – let your profits run”: Dette er
måske det allerbedste af de indarbejdede investeringsråd, som er givet igennem tiderne. Det er helt
afgørende, at man ikke klamrer sig til tabsgivende
aktier i et urealistisk håb om, at kursen kommer op
på købsprisen - man bør skille sig af med aktierne,
når udsigterne for selskabet har ændret sig i forhold
til købstidspunktet. Lige så vigtigt er det at beholde
selskaber, som fortsætter med at præstere, og fortsætter med at stige i kurs, og at man ikke lader sig
påvirke af eventuelle bankrådgiveres råd om at stryge
en kortsigtet gevinst og investere i noget andet. I Investeringsforeningen Fundamental Invest har vi flere
selskaber, som er blevet mere end fordoblet i kurs det
seneste år, uden at vi kunne drømme om at skille os af
med dem. Men – husk – det skal ikke være en frimærkesamling: Der kommer en dag, hvor du skal sælge.
”Timing is everything”: Hører også til blandt mine
favoritter: Det nytter ikke at investere i et selskab, blot
fordi det er godt og veldrevet. Hvis prisen er for høj,
fordi selskabet er alles darling, så pas på. Hvert år oplever vi også, at selskaber bliver mishandlet kursmæssigt, fordi de har skuffet og bliver solgt hårdere ned
end de burde - og ligeså ofte ”overshooter” kursen,

når selv store forvaltere lader sig rive med i eufori eller af frygt for at underperforme, og dermed er med
til at drive kurserne urealistisk op. Det sker i alle de
situationer, hvor følelserne får lov at spille med og er
årsagen til groteske kursbevægelser, selv i store selskaber som f.eks. Genmab, Pandora og Vestas.
Spot bacillevirksomhederne: Vær meget opmærksom på, hvilke virksomheder, der har en ledelse, som
måtte være præget af manglende kompetence eller
mangel på troværdighed – eller i værste fald begge
dele. De findes - og de er særdeles farlige at være langsigtede investorer i, fordi en topledelses manglende
kompetence eller lemfældig omgang med sandheden
har tendens til at sprede sig som en ødelæggende
bacille i hele virksomheden.
Vælg en uafhængig rådgiver: Hvis ikke du selv træffer dine investeringsbeslutninger, så find en rådgiver
du har tillid til og som du føler dig overbevist om giver
dig rådgivning ud fra et ønske om at dit afkast skal
blive bedst muligt, hvilket naturligvis burde være en
selvfølge. DET er desværre langt fra altid tilfældet…
Det gælder om at være ”en vinder” på Børsen: Vær
realistisk i din vurdering af din portefølje og vær ikke
bange for at gå kontant, hvis du er skeptisk overfor
markedet. ”Det gælder ikke om at vinde – det gælder
om at være med” trøstede Gunner ”Nu” Hansen altid nationen med, når danske deltagere ved OL kom
sjoskende ind blandt de sidste lang tid efter, at vinderen havde drukket champagnen. Det mundheld
gælder ikke som investor på Børsen! Som kuriosum
kan nævnes, at samme Gunnar ”Nu” Hansen i perioder med depressive aktiemarkeder blev sat til at oplæse børskurserne i radioen, hvor han altid havde en
opmuntrende bemærkning om selskaber, hvis børskurs var faldet.
Fundamental Fondsmæglerselskab A/S er et af Danmarks ældste fondsmæglerselskaber, etableret i 1992.
Fundamental er under tilsyn af Finanstilsynet og medlem
af Garantifonden for Indskydere. Fundamental Fondsmæglerselskab A/S yder porteføljepleje og rådgivning
omkring investering i danske aktier med særlig fokus på
danske small og midcap aktier.
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