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Når der trækker mørke skyer ind over ak-
tiemarkedet, vil mange investorer redu-
cere risikoen i porteføljen. 

De sælger lidt ud, men beholder stør-
stedelen og har så en god portion is i maven, 
indtil markedet vender igen. Den tankegang vil 
fondsmæglerselskabet Investeringsrådgivning 
gøre op med.

Bevæbnet med en hjemmelavet model, der har 
været testet i over 20 år, angriber den opfattelsen 
af, at man kun skal smide lidt vægt, når aktievog-
nen rutsjer ned. 
Her går Investeringsrådgivning langt mere dra-

stisk til værks og er ikke bange for at hoppe helt 
ud af markedet.

“Det går meget enkelt ud på at undgå de store, 
fæle nedture. Den strategi, vi har udviklet, har 
til formål at advare forud for, at det kan gå galt,” 
siger Kim Andreasen, der er kundechef og med-
ejer i Investeringsrådgivning med hovedsæde i 
Herning.

Grådighed og frygt
“Nedturene kommer, det ved vi. Men aktiemar-
kedet er drevet af både grådighed og frygt. Og i 
perioder er der bare for meget grådighed i marke-
det. Så skal man passe på.”

Selskabet er stiftet af Michael Krogh Andersen 
L�������HIWHU�KDQ�ˋN����PLR��NU��IRU�VDOJHW�DI�VLW�

 Investeringsfond  
styrer uden om store 

kursdyk

Med en simpel model kan investeringsselskabet 
Investeringsrådgivning forudsige det næste store 
aktiedyk og undgå store tab. Sådan lyder det fra 
Herning-selskabet, der forvalter 1 mia. kr., men 

som sigter mod det femdobbelte
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tidligere fondsmæglerselskab. Michael Krogh 
$QGHUVHQ�KDU�VHW�ˌHUH�WLGOLJHUH�YLUNVRPKHGVHMHUH�
tabe næsten hele salgssummen på aktiemarke-
GHW��RJ�GHQ�I¨OGH�YLOOH�KDQ�LNNH�IDOGH�L�
,�GDJ�IRUYDOWHU�,QYHVWHULQJVU§GJLYQLQJ�IRU�FD����

PLD��NU���PHQ�0LFKDHO�.URJK�$QGHUVHQ�IRUYHQWHU�
en femdobling inden for fem år.

Beskytter formuen til opturen
Fondsmæglerselskabets modtræk til et marked, 
som ser ud til at falde i nær fremtid, er ret sim-
pelt: den sælger alle sine aktier og placerer dem 
enten i korte obligationer eller kontanter. 
2J�V§�YHQWHU�GHQ��
Indtil der kan anes den mindste lyssprække. Så 

køber selskabet op igen og har på den måde be-
skyttet formuen til næste optur.

0HQ�PDQJH�LQYHVWRUHU�KROGHU�IDVW��IRUGL�GH�LNNH�
YLO�J§�JOLS�DI�HW�JRGW�DINDVW�
Ȥ+YLV�PDQ�HU�WLO�HQ�IHVW��HU�GHW�GH�I¨UUHVWH��GHU�

går, før festen peaker. Det er det samme med ak-
tier,” siger Michael Krogh Andersen.
Ȥ,�SHULRGHQ�HIWHU�LW�EREOHQ�JLN�GHW�NXQ�«Q�YHM�L�

IHP�§U��RJ�GHU�EOHY�PDQ�Y¨QQHW�WLO��DW�PDQ�VNXOOH�
KDYH�HW�DINDVW�S§����SFW��RP�§UHW��)RUXG�IRU�ˋ-
QDQVNULVHQ��YDU�GHU�LQJHQ��GHU�VROJWH�XG�ȟ�DI�IU\JW�
IRU�DW�J§�JOLS�DI�GH�Q¨VWH����SFW�ȥ

Farligt at justere en gang om måneden
0HQ�KYRUGDQ�NDQ�.LP�$QGUHDVHQ�RJ�KDQV�NRO-
OHJDHU�L�+HUQLQJ�RJ�.ºEHQKDYQ�HJHQWOLJ�IRUXGVH��
KYRUQ§U�PDUNHGHW�IDOGHU"�'HW�NDQ�GH�KHOOHU�LNNH�
Ȥ9L�KDU�LNNH�XGYLNOHW�HQ�NU\VWDONXJOH��'HW�HU�UHW�

VLPSHOW��9L�HU�EDUH�JDQVNH�DOPLQGHOLJH�M\GHU��YL�
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har intet ønske om at gøre det alt for komplice-
ret. Det er et spørgsmål om, at når virksomheder 
i Europa synes, det går godt, så vi vil også gerne 
investere i selskaberne. Hvorimod i de perioder, 
hvor de ser mindre positivt på fremtiden, og der 
er faldende erhvervstillid, så sælger vi ud,” siger 
Kim Andreasen.
,QYHVWHULQJVU§GJLYQLQJ�G¨NNHU�RYHU�ˋUH�LQYH-

steringsselskaber og derudover investeringer 
i individuelle aktier og obligationer. Man skal 
have en formue på mindst 5 mio. kr. for at indgå 
en investeringsaftale, men man kan købe sig ind 
i investeringsselskaberne for 750.000 kr. Ho-
vedselskabet IR Basis investerer udelukkende i 
tyske aktier og styres meget konsekvent af den 
såkaldte IR-kvotient.
Den trækker hver måned tre nøgletal – det tyske 

erhvervstillidsindeks IFO, den franske pendant 
Insee og det europæiske PMI-indeks – og på bag-
grund af de tilbagemeldinger, lander kvotienten 
på en værdi, der afgør, om fondsmægleren skal 
købe eller sælge.

Økonom tvivler på træfsikkerheden
Per Hansen, der er investeringsøkonom hos in-
ternetmægleren Nordnet, synes, det er fornuftigt 
at bygge strategien på IFO-indekset, fordi det er 
meget stærkt og troværdigt, men han tvivler på 
træfsikkerheden i PMI-indekset.

“Det er dog en styrke, at de kører hardcore på 
tallene og de data, strategien hviler på,” siger Per 
Hansen.

Men han gør opmærksom på, at det kan være 
farligt kun at justere en gang om måneden.
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Ȥ'HW�HU�HQ�VYDJKHG��IRUGL�PDQ�LNNH�LQˌXHUHU�
på f.eks. pengepolitikken og andre ting, der kan 
rykke ved markedet. Og så er investorernes risi-
NRRSIDWWHOVH�RJV§�HQ�IDNWRU��PDQ�LNNH�NDQ�IRUXG-
se,” siger Per Hansen.

Der er scenarier, som modellen ikke kan tage 
højde for, indrømmer Kim Andreasen.

I 2012 gik Investeringsrådgivning glip af et stort 
DINDVW��IRUGL�GH�HXURS¨LVNH�YLUNVRPKHGHU�IU\J-
WHGH�HW�HXUR�NROODSV�RJ�GHUIRU�KDYGH�VROJW�KRYHG-
parten af aktierne. 
.XQGHUQH�¨UJUHGH�VLJ��PHQ�.LP�$QGUHDVHQ�HU�

tro mod strategien.
Ȥ'HW�HU�YLJWLJHUH�DW�XQGJ§�GH�VWRUH�QHGWXUH�HQG�

at tjene den sidste krone, når markedet er i top. 
9L�YLO�KHOOHUH�OºEH�L�V§GDQ�HW�VFHQDULXP�IUHP�IRU�

at gamble med folks penge, som de har slidt og 
VO¨EW�IRU�ȥ�VLJHU�.LP�$QGUHDVHQ�

���SFW��L�DINDVW�S§�ˋUH�§U
'H�RYHU�����ULJP¨QG��GHU�KDU�LQYHVWHUHW�L�,5�
%DVLV��NDQ�GD�KHOOHU�LNNH�WLOODGH�VLJ�DW�Y¨UH�XWLO-
fredse. Siden investeringsselskabet begyndte for 
ˋUH�§U�VLGHQ��KDU�GHW�JLYHW�HW�DINDVW�S§����SFW���RJ�
ingen af årene har givet tab.
Ȥ,�������KYRU�GH�ˌHVWH�DNWLHPDUNHGHU�IDOGW�PHG�

������SFW���JDY�,5�%DVLV�SRVLWLYW�DINDVW�S§���SFW��ȥ�
siger Kim Andreasen.

“Vi har en tyrkertro på, at dette er måden at 
skabe det langsigtede og stabile afkast på. Og vi 
satser da på, at modellen også i fremtiden vil hive 
RV�XG�LQGHQ�GH�VWRUH�NXUVG\N�ȥ

“Det er vigtigere at undgå 
de store nedture, end at 

tjene den sidste krone, når 
markedet er i top”

Kim Andreasen,
NXQGHFKHI�L�,QYHVWHULQJVU§GJLYQLQJ
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