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Dansker er
verdens bedste
til afkast
Michael Voss slår alle konkurrenter,
bl.a. Blackrock og Aberdeen med et
afkast på 36,6 pct. i 2013 med sin
investeringsfond, Fundamental Invest.
Hos Morningstar maner man dog til
besindighed: “Der er ingen garanti for,
at den performance fortsætter”
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Michael Voss har med sin investeringsfond, Fundamental Invest, spurtet fra sine konkurrenter målt på afkast i 2013. En væsentlig årsag er grundighed, fortæller han. Foto: Melissa Ørnstrup
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Lille dansk fond i

verdenstoppen
En lille investeringsfond i vedbæk har i 2013
givet baghjul til verdens finanselite med et
afkast på 36,6 procent

■ investerinGsFonD
Af Jens Theil

H

vis du er på jagt efter den
bedste investeringsfond
lige nu, så glem alt om globale giganter som Aberdeen,
Blackrock eller
Deutsche Bank.
Glem i det hele
taget alt om verdens finanscentre
som London, new
York og Frankfurt.
i disse dage er det i Vedbæk,
det sker.
I et parcelhuskvarter i den
københavnske forstad gemmer
sig en lille investeringsfond,
der giver verdens samlede finanselite baghjul.
Ud af de mere end 6800 fonde
fra hele verden, som er til salg i
Danmark og kan findes på analysebureauet Morningstars
hjemmeside, er danske Fundamental Invest den, der har
leveret det største afkast i år.
36,6 pct. var det blevet til, da
børserne lukkede i fredags.
Bag fonden står Michael
Voss, der har drevet Fundamental Fondsmæglersselskab

siden 1992, men som først
etablerede Fundamental invest i 2011.
“Det er da sjovt. Man får da
et kick ud af at se, at man ligger nummer et,” siger Michael
voss, der forvalter Fundamental Invests formue på ca. 75
mio. kr.
Mens resten af fondene på
top-20 opererer på det japanske aktiemarked, der er buldret
frem i 2013, er Michael Voss’
fokus et helt andet. Han investerer primært i små- og mel-

lemstore danske, børsnoterede
virksomheder.
“i år har vi ramt ni af de
ti mest stigende aktier herhjemme,” lyder det fra Michael
voss, der især har lukreret på
store stigninger hos medicinalvirksomheden Genmab og
færgeselskabet Mols-Linien,
men også Alm. Brand, Auriga, DFDS og MT Højgaard,
SP Group, Pandora og RTX
har bidraget godt til afkastet i
den lille fond.
Det er ikke kun i 2013, at det

Disse aktier satser
Michael Voss på
Her er de fem selskaber, der fylder mest
i Fundamental Invest
Af Jens theil

■ Mols-Linien a/S

9,1 pct. af formuen er investeret i færgeselskabet.
Mols-Linien er steget 131,9 pct. siden årsskiftet.

■ alm. Brand a/S

7,3 pct. af formuen er investeret i ﬁnansselskabet.
Alm. Brand er steget 25,7 pct. siden årsskiftet.

Fundamental topper listen

Danske Fundamental Invest topper listen
over de fonde, der har præsteret bedst i 2013.
1 Fundamental Invest Stock Pick Inc

Afkast ÅTD

36,6%

2 Blackrock Global Funds – Japan Small
& Midcap Opportunities Hedged A2 EUR

35,5%

3 Fidelity Funds – Inst Japan Aggressive
Fund I-Acc-JPY

35,0%

4 Old Mutual Japanese Equity A3 Hedged

32,8%

5 Blackrock Glb. Funds - Japan Value Hedged

32,5%

Note: Tallene er trukket søndag kl. 13.
Listen indeholder alle 6806 fonde, der er til salg i Danmark.

■ RTX a/S

7,0 pct. af formuen er investeret i teleselskabet.
RTX er steget 44,1 pct. siden årsskiftet.

■ SP group a/S

Grafik: Bjørn Larsen • Kilde: Morningstar

6,7 pct. af formuen er investeret i plastkoncernen.
SP Group er steget 31,7 pct. siden årsskiftet.

■ genmab a/S

6,4 pct. af formuen er investeret i medicinalselskabet.
Genmab er steget 127,5 pct. siden årsskiftet.

er gået godt for Fundamental
invest. i 2011 og 2012 har fonden også performet væsentligt
bedre end fondens konkurrenter, der opererer i samme marked for små- og mellemstore
virksomheder herhjemme.

Risiko er ...
Ifølge Michael Voss bunder en
stor del af succesen i, at han
ikke gør tingene for indviklede.
“Der er jo ingen grund til at
gøre det sindssygt akademisk,
vel? Jeg har f.eks. hørt mange
forklaringer på, hvad risiko er.
standardafvigelse, varians og
alle mulige andre ting. Glem
det. risiko er, når man begiver sig ud i noget, man ikke
har forstand på. risiko er, når
jeg tager i cirkus og så vil op
at flyve i trapezen. Der er stor
risiko for, at det går galt.”
Michael Voss fortæller videre, at han laver stort analysearbejde før hver investering,
men at han især har fokus på
at finde frem til gode ledelser,
når han forsøger at udvælge de
rigtige selskaber.
forsættes side 6
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Savner Michael Voss svar på en virksomheds tilstand, leder han blandt konkurrenter og virksomhedens personale. Grundig research kommer før investering. Foto: Melissa Ørnstrup

... Lille dansk fond
i verdenstoppen
“Det er ekstremt vigtigt. Er de
dygtige? Brænder de for det?
Det vil jeg se. Det er ledelsen,
der styrer motorcyklen. Vi
aktionærer sidder bare i sidevognen. Og hvis de kører galt,
går det altså også ud over mig,”
siger porteføljeforvalteren, der
går meget op i, om ledelsen informerer markedet korrekt og
ærligt.

Kultur spreder sig
“Hvis en leder pynter på tingene udadtil, spreder det sig
til resten af virksomheden som
en bacille og påvirker kulturen
i virksomheden. Så bliver det
acceptabelt at pynte på tingene eller måske ligefrem at
lyve. Og ofte kan de ansatte jo
godt se, når der ikke er hold i
det, der bliver sagt til medier,
aktionærer og så videre,” siger
Michael Voss.
Men hvordan finder man lige
ud af, om det er sandt, hvad direktøren fortæller?
“Jeg går ofte til konkurrenterne. Hvis jeg f.eks. vil vide
noget om MT Højgaard, vil
jeg da spørge hos Per Aarsleff
A/S. Hvis et stort byggeri er ved
at skride for MT Højgaard, så

ved konkurrenterne det. Sådan
er det i alle brancher. Find en
fra konkurrenten, for vedkommende kan fortælle, hvordan
det står til,” siger Michael Voss,
der derefter bruger informationen til at teste ledelsen. “Det er
ofte ret sjovt. For det meste begynder virksomheden straks en
jagt på en muldvarp, fordi den

“Risiko er, når jeg
tager i cirkus og
så vil op at flyve
i trapezen. Der er
stor risiko for, at
det går galt”
Michael Voss fra
Fundamental Invest
tror, at det er en af deres egne,”
siger Michael Voss, der ofte bliver mødt med udsagnet om, at
hans portefølje er meget risikabel, fordi den kun består af relativt små danske virksomheder.
“Ja, der er nogle, der mener,
at det er farligt kun at have
danske aktier. Det er jo non-

sens. Mange af disse selskaber
kunne jo lige så godt ligge alle
mulige andre steder, for de
sælger til verdensmarkedet,”
siger porteføljeforvalteren.
I løbet af 2013 har flere investorer fået øjnene op for Fundamental Invest, som siden
årsskiftet har fordoblet formuen under forvaltning.
Hos analysebureauet Morningstar maner man dog til
besindighed, inden man som
investor sætter hele sin opsparing hos Michael Voss.

Ingen garanti
“Han er stukket helt af i år,
og det er da flot. Helt generelt skal man ikke basere sine
investeringer på baggrund
af kortsigtet performance.
Desuden skal man være opmærksom på, at det blot er to
aktier, der trækker det meste
af årets performance, så man
skal ikke lade sig forblænde.
Der er ingen garanti for, at
den performance fortsætter”
siger Nikolaj Holdt Mikkelsen, der er chefanalytiker hos
Morningstar.
jeth@borsen.dk

Forarbejde betaler sig
■■ RESEARCH
Af Jens Theil

E

n af Fundamental Invests helt store
succeser i 2013 er færgeselskabet MolsLinien. Over de sidste tre måneder er aktien
mere end fordoblet i værdi.

“Jeg bad nogle bekendte
om at tage færgen og
spørge personalet,
hvordan det går”
Michael Voss fra
Fundamental Invest
Michael Voss, der står bag Fundamental
Invest, købte sig ind i slutningen af marts,
da han via sit netværk fandt ud af, at der var
en stor post i selskabet til salg. Men før porteføljeforvalteren trykkede på købsknappen,
var der især to forhold, der overbeviste ham.
“Jeg bad nogle bekendte om at tage færgen og spørge personalet, hvordan det går. Det

kan alle jo gøre. Nogle gange behøver det ikke
være sværere. Personalet ved ofte helt præcist, hvordan det står til,” siger Michael Voss.
Men det var ikke kun den manøvre, der
overbeviste ham om, at Mols-Linien kunne
være en god investering.
“Jeg forsøger altid at komme til at tale med
ledelsen for at se den lidt an,” siger Michael
Voss, der først havde fat i selskabets finansdirektør.

Kompetente svar
“Han svarede beredvilligt på alt. Men jeg
ville gerne tale med en mere. Direktøren
kunne jeg ikke få fat i, for han var lige rejst
til Tasmanien. Derfor ringede jeg op til bestyrelsesformanden Frantz Paludan,” siger
Michael Voss.
Det lykkedes Michael Voss at få fat i bestyrelsesformanden i Singapore.
“Klokken var lidt i ti om aftenen, men han
havde tid på trods af tidspunktet. Jeg stillede
så de spørgsmål, som jeg havde skrevet ned.
Og jeg har aldrig oplevet en bestyrelsesformand, der kunne svare så kompetent. Det var
godt nok stærkt,” siger Michael Voss.
jeth@borsen.dk

