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Topinvestor er stormester
Michael Voss, der er professionel aktieinvestor, har både leveret
topafkast i den virkelige verden og i aktiespil. Netop som Børsens aktiespil er startet, giver han her sin gamle vinderformel

Af Simon Kirketerp

I

nvestoren Michael Voss er
et særdeles kendt navn i den
danske finanssektor. For han
har præsteret så høje afkast, at
han tidligere har
taget titlen som
verdensmester
i afkast blandt
de tusindvis af
aktiefonde, man
kan følge hos analysefirmaet
Morningstar.
Men hvad, langt færre formentlig husker ham for, er,
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 ørsen lancerer aktieB
spillet i samarbejde med
Alm. Brand. Spillet er
åbent for alle, og man
kan spille i hold og lave
sine egne grupper og
handle alle aktier, der
er tilgængelige på Alm.
Brands handelsplatform.
 an får 500.000 fiktive
M
kr. at investere for.
 pillet starter tirsdag
S
17. september og slutter
20. november 2019 kl.
22, når de amerikanske
børser lukker.
 ovedpræmien er
H
250.000 kr. Læs mere
her: aktiespillet.Ycom/
vilkaar-og-regler/

at han nok er det nærmeste,
Danmark kommer på en regulær stormester i aktiespil. Op
gennem 1990’erne præsterede
han nemlig hele fire gange at
komme i top tre i Børsens Aktiespil. I 1996 tog han førstepladsen og hovedpræmien på
en halv mio. kr. ved at forrente
kapitalen med 136 pct. på bare
100 dage.
“Man siger, timing is everything. Det gælder virkelig i et
aktiespil. Der er det simpelthen så vigtigt, at man får købt
så billigt som muligt, men også
får aktierne klappet af så snart,
de begynder at blive lidt trætte
i koderne. Så er det ikke noget
med at sige, at den skal bare
have en pause, og så kommer
den igen om 14 dage. Det er
der ikke tid til at vente på, så er
det bare ud med den og få fat
i noget andet,” siger Michael
Voss i dag, når han tænker tilbage på sine bedrifter i aktiespillene, som han har indvilget
i at tale om i forbindelse med,
at Børsen netop igen har lanceret et aktiespil.
Det startede 17. september,
men er fortsat åbent for nye
tilmeldinger. I spillet, som er
lavet i samarbejde med Alm.
Brand, er præmien nu 250.000
kr. til den spiller, som ligger
øverst placeret på afkastlisten
20. november 2019 kl. 22.00.

Ekspert i danske aktier
Da Michael Voss gjorde det
samme, var han ligesom i dag
professionel aktieinvestor i
sit eget fondsmæglerselskab
Fundamental Fondsmæglerselskab, og det er også her

han styrer aktiefonden Fundamental Invest Stock Pick
som mellem 2013 og 2017 røg
til tops i Morningstars opgørelser over afkast. Ved udgangen af 2015 havde han et
gennemsnitligt årligt afkast på
55,2 pct. over tre år.
“Vores afkast har hostet lidt
de seneste halvandet år, men

“Man siger timing
is everything.
Det gælder virkelig
i et aktiespil.
Det er simpelthen
så vigtigt”
Aktieinvestor
Michael Voss
jeg har en rigtig god fornemmelse af vores portefølje nu,”
siger Michael Voss, efter han
de seneste år er droppet et
stykke tilbage i ranglisterne i
den virkelige verden.
“Når man kigger på selve
spillet, så er der den kæmpe
forskel, at dengang var det kun
danske aktier. Nu er det med
hele paletten fuld med olie og
guld og aktier fra alle verdens
lande. Det gør selvfølgelig, at
jeg havde en større favør dengang, fordi jeg udelukkende
kiggede på danske aktier og
brugte al min arbejdstid på
det. Det gør jeg også i dag,
men nu er der en overvejende
sandsynlighed for, at den, der
vinder spillet, har fundet en
guldklump i en eller anden

Sådan har aktiemarkedet udviklet sig under spillet
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udenlandsk aktie, som jeg aldrig nogensinde har hørt om.
Derfor ville det faktisk undre
mig dybt, hvis jeg havde en
chance for at vinde sådan et
spil i dag,” siger Michael Voss.
Han mener dog, at en del af

den strategi, han anvendte
tilbage i 1990’erne, stadig er
gangbar i dag:
“For man skal i hvert fald
ikke bruge en traditionel porteføljetankegang og købe ind i
en række forskellige aktier. Det

skal være tæt på all-in her med
maks. tre selskaber. Og hvis
man er til det, så kun en ad
gangen. Det gør selvfølgelig så,
at man risikerer meget hurtigt
at være ude af spillet, hvis man
får en på hovedet og har alle

Voss: Gyldne mulighe
Af Simon Kirketerp

A

ktieinvestoren Michael
Voss, som både har bevist, at han kan skabe store
afkast i den virkelige verden
og i aktiespil, siger, at de store
muligheder for at rykke frem
i rækkerne i et aktiespil kan
ligge i de store udsving, der
kan komme i enkeltaktier.
“Tag eksempelvis Lundbeck den anden dag, hvor de
offentliggjorde et stort opkøb.
Den startede med at falde 4
pct. Så lå den lige pludselig
oppe med 6 pct., og så endte
den alligevel i minus. En frisk

6

pct. var Lundbeck-aktien
i plus med, før den
igen faldt
aktiespiller, som er daytraderorienteret, og som ikke har et
fast arbejde, så han i stedet for
kan sidde med snuden inde i
skærmen, kunne godt have
bragt sig i spidsen ved at handle Lundbeck helt rigtigt,” siger

han. En anden ting, han hæfter
sig ved, og som kan give store
udsving i hele aktiemarkedet,
er den store nervøsitet lige nu.

Stor frygt for recession
Mange har lige nu travlt med
at tænde advarselslamperne i
forhold til et økonomisk tilbageslag i form af en recession.
Senest viste Bank of Americas månedlige Global Fund
Manager Survey, hvor de har
adspurgt mere end 230 investorer med 4600 mia. kr. under forvaltning, at frygten for
en global recession her er på
det højeste niveau siden 2009.
Men faktisk er det ikke noget,
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i aktiespil: Her er formlen
Her er de bedste investorer
Navn

Seneste
aktiekøb

Porteføljeværdi

Afkast
i pct.

1

Tao Skotte

SaltX Technology Holding AB

798.231

59,6 pct.

2

NeslolseN

Genmab A/S

766.906

53,4 pct.

3

Mads19

SaltX Technology Holding AB

754.650

50,9 pct.

4

Heim

SaltX Technology Holding AB

723.442

44,7 pct.

5

Maha oil fan

SaltX Technology Holding AB

720.148

44,0 pct.

6

Studentermedhjælper
Nicklas

Sydbank A/S

719.874

44,0 pct.

7

Lasselm

SaltX Technology Holding AB

719.602

43,9 pct.

8

Lasse Dam

Plus Therapeutics Inc.

714.587

42,9 pct.

9

Lifeofbrian 13

SaltX Technology Holding AB

701.076

40,2 pct.

10

Haven

SaltX Technology Holding AB ser. B

681.227

36,2 pct.

11

Fissan87

Thin Film Electronics ASA

679.278

35,9 pct.

12

CAVEA Invest

Thin Film Electronics ASA

676.375

35,3 pct,

13

Marklund1

Applied DNA Sciences Inc.

668.168

33,6 pct.

14

Mhoyrup

SaltX Technology Holding AB ser. B

668.154

33,6 pct.

15

Memoinvest

Acconeer

665.650

33,1 pct.

16

DC1776

Thin Film Electronics ASA

665.533

33,1 pct.

17

12321

McDermott International Inc.

660.176

32,0 pct.

18

Hanghøj

Thin Film Electronics ASA

659.034

31,8 pct.

19

Ludoman

SaltX Technology Holding AB

658.534

31,7 pct.

20

MF

Seri Industrial

658.093

31,6 pct.

Placering

pengene i den. Så er man måske pludselig 20 pct. bagefter.
Det er ikke helt så slemt, hvis
man har tre, og det så er den
ene, der får et blåt øje.”
Da Michael Voss vandt i
1996, fik man meldingerne

om sin placering i spillet ved
at ringe ind på et telefonnummer:
“Når stemmen så sagde, at
man lå nummer 1, så røg man
jo nærmest gennem loftet.”

Michael Voss har fire gange
oplevet at komme i top tre
i Børsens aktiespil. Arkivfoto: Magnus Møller

siki@borsen.dk

der i store udsving
der skræmmer Michael Voss.
Han ser i stedet muligheder i
markedet.
“Selvom det kan lyde underligt, så finder jeg det faktisk betryggende, at der er så
mange, der er bange for, at der
kommer en recession.
Hvis der ikke var nogen, der
talte om det, så ville jeg tænke;
Pyha, nu skal vi passe på. Men
der er ikke mange, der taler om
recession, hvis de stadig har
deres aktier, fordi det er ikke
smart at prøve på at tale sine
egne positioner ned.
Så hvis du er bange for en
recession, så har du solgt dine
aktier og måske sat det ind

“Det er faktisk
betrygende,
at der er så mange,
der er bange for,
at der kommer en
recession”
Aktieinvestor Michael Voss
på en konto, hvor du betaler
en strafrente. Eller også er du
bare med i koret af alle dem,
der siger, at nu har vi kigget
på historien gennem 80 år, og
det kommer altid til at gå så-

dan og sådan og sådan. Det har
man efterhånden talt rigtig,
rigtig længe om, men bunden
er altså ikke gået ud af markedet,” siger Michael Voss og
fortsætter:
“Alle centralbankerne sidder helt på kanten af stolen,
og de gør alt, hvad de kan, for
at det ikke får lov at ske. Hvis
de sad og sov og aldrig havde
hørt ordet recession, eller at de
skulle holde øje med, hvordan
de forskellige nøgletal løbende
udvikler sig, så var der grund
til at være bange. Men de sidder jo med et syleskarpt blik
på det.”
siki@borsen.dk

Følg udviklingen i spillet – og vær med
borsen.dk/aktiespillet
Nu har du muligheden for at bevise dine evner som investor – og er du
den, der gør det bedst, kan du løbe med førstepræmien på 250.000 kr.
Vi har sammen med Alm. Brand lanceret et aktiespil, hvor du i løbet af
ti uger skal få din startkapital til at yngle mest muligt.

