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Af Gro Høyer Thielst

Lige nu skal du købe Gen-
mab, Pandora og DSV. 

Hvorfor? 
Fordi det er de aktier med 

mest tryk på. Og 
så skal du i øvrigt 
sælge, eller holde 
dig langt fra TDC, 
Nordea og A.P. 
Møller-Mærsk, 

fordi det er aktier med mindst 
momentum.

“Historisk set får du om
trent samme risiko, men med 
langt større upside ved at følge 
en momentumstrategi, og det 
er altid det risikojusterede af
kast, man skal se på, altså hvil
ken risiko man har taget for at 
opnå et afkast,” siger Rasmus 
Sommerskov, partner i Fal-
con Invest, der netop over 
de sidste fire år har opnået et 
188 pct. afkast ved at følge en 
momentumstrategi gennem 
investering i det danske C20 
Cap samt i de fem mest likvide 
aktier uden for indekset.

Referenceindekset har givet 
et afkast på 131 pct.

Ingen fair pris
“Momentum er baseret på 
menneskelig adfærd. Man læg
ger sig i kølvandet på, hvad de 
andre gør. Man følger et bias 
i markedet, en form for flok
mentalitet, hvor man køber 
de samme aktier som andre. 

På den måde bliver nogle ak
tier hypet, som Novo Nordisk 
og Vestas, mens andre bliver 
undervurderet,” siger Rasmus 
Sommerskov, der vurderer, at 
markedet og dermed enkelt
aktier sjældent rammer en fair 
kursværdi.

“Der vil altid være over eller 
undervurderede aktier, fordi 
markedet overreagerer på de 
informationer, det får, og det 
kan man udnytte som investor. 
Momentum handler om at fin
de de aktier, der er steget mest 
og mindst det seneste halve til 
hele år. Derefter skal man købe 
vinderne og holde dem i det 
næste halve til hele år.”

Ud over at Falcon Invest har 
haft succes med momentum
strategien, har den akademi

ske verden set nærmere på 
den. Således har et forskerhold 
(Asness et al.) i 2013 i The 
Journal of Finance påvist, at 
en momentumstrategi i perio
den 19722011 giver et årligt 
alpha, det vil sige et merafkast 
ud over markedsafkastet på 
10,7 pct. i europæiske aktier, 
på 8,7 pct. i amerikanske aktier 
og 8,1 pct. i globale aktier.

Ren matematik
Mange investorer kan have 
svært ved at købe en aktie, der 
er steget meget. Argumentet 
er ofte, at den er blevet for dyr, 
men følger man momentum
strategien, kan ingen aktie 
blive for dyr eller billig.

“Vi kigger slet ikke på P/E
værdier, andre nøgletal eller 
fundamentaler i det hele ta
get,” siger Rasmus Sommer
skov.

“Det er ren matematik pga. 
behaviour of finance,” siger 
han med henvisning til ad
færdspsykologien på det fi
nansielle marked.

Hvornår opstår momentum?
“Vi kigger på momentum 

relativt, det vil sige, hvilke 
aktier er steget mest i forhold 
til andre. Vi har kun 1012 af 
aktierne i C20indekset, det 
er de aktier, der er steget mest 
inden for det seneste hele til 
halve år.”

Kan man så ikke handle på en 
spontan udvikling i aktien?

“Både ja og nej. En spontan 
udvikling er en del af aktiens 
historik og vil således være 
med i momentumberegnin
gen, men der handles ikke på 
spontane udviklinger alene.”

 

grth@borsen.dk

Gør som din nabo  
og slå markedet 
med længder
Flokmentalitet er nøglen til overnormalt afkast. 
Køber du de mest stigende aktier og sælger 
taberne, kan du slå markedet med 810 pct. I 
Falcon Invest sværger man til momentumstrategi

Momentumstrategien vinder over markedsafkastet
De mest populære aktier opnår bedre afkast end de mindst populære

Kilde: Falcon Invest   •  Grafik: Steen Yde
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Aktier med højt momentum

OMX C20

Aktier med lavt momentum

Der vil altid være 
over- eller 
undervurderede 
aktier, fordi 
markedet 
overreagerer på 
de informationer, 
det får, og det 
kan man udnytte

Rasmus Sommerskov, 
partner i Falcon invest

 *Kilde: Index Danmark/Gallup 2H. 2015.

82 %*
af Børsens læsere holder sig opdateret med nyheder, uanset hvor de er.

Ring 72 42 33 20 og få kontakt med Danmarks mest værdifulde læsere.

Børsen Partnerskab er en del af Dagbladet Børsen. Vores produktportefølje består 
bl.a. af Børsens gazeller, konferencer, Børsen Executive Club samt forskellige events, 
og flere produkter er under udvikling. Vi skaber interaktive møder mellem avisens 
redaktion, vores læsere og toneangivende profiler fra dansk erhvervsliv ved vores 
forskellige events. Vores mål er at bringe klarhed over komplekse problemstillin-
ger, inspirere, skabe netværk og hjælpe vores målgruppe til at træffe kvalificerede 
beslutninger.

Professionalisme, indsigt og salgstalent
Da vi er inde i en stærk vækst, søger vi en erfaren account manager, der skal være 
med til at styrke forholdet til vores stigende antal partnere og sponsorer. Du skal 
også have talent for at finde nye sponsorer og skabe nye forretningsmuligheder, 
som bidrager til vores fremtidige udvikling. 

Udfordringen
Med reference til afdelingschefen får du ansvaret for salg af Partnerskabs løsninger 
og sponsorater til både nye og eksisterende kunder.
Du overtager en kundeportefølje bestående af nogle af landets førende virksom-
heder. I dialog med både mediebureauer og kunder skal du forhandle årsaftaler og 
individuelle aftaler på plads inden for vores produktportefølje.
Derudover forventes det, at du på eget initiativ opsøger nye, potentielle kundeemner.

Din baggrund
Du har allerede en bred erfaring med sponsering og salg, og det vil være en stor 
fordel, hvis du har erfaring med at opbygge relationer på et langsigtet niveau, da 
vores forretningsmodel bygger på dette. Du skal kunne dokumentere dine gode 
salgsresultater og have “referencerne i orden”. Du skal have kendskab til store virk-
somheders sponseringsstrategier og medieplanlægning, præsentation og forståelse 
af målgrupper samt brugen af et medies indholdsmæssige kvaliteter i salgsøjemed. 

Din profil
Du tænker og arbejder selvstændigt. At tage initiativ er naturligt for dig.
Din arbejdsstil er struktureret og engageret. Du har gode samarbejdsevner og en 
positiv tilgang til udfordringer samt en god forretningsmæssig forståelse og et 
stort netværk. Du bør også have stort interesse for erhvervslivet og følge med i 
nyhedsflowet. 

Vi tilbyder
En meget selvstændig og attraktiv stilling i en levende organisation, hvor holdånd 
er den bærende kraft. Vi har en flad ledelsesstruktur, hvor medindflydelse og enga-
gement er dagligdag. Børsen tilbyder en god fast løn, bonusordning og andre goder.

Rekrutteringsprocessen
Ansøgninger behandles løbende, da vi ønsker stillingen besat snarest.
Ansøgningen sendes senest 23. juni 2016 til: Dagbladet Børsen A/S, Møntergade 19, 
1140 København K, Att.: Sølvi Torvik eller pr. e-mail til soto@borsen.dk

Børsen Partnerskab  
søger account manager 
– sponsering

Dagbladet Børsen har 154.000 læsere og et oplag på 48.000 daglige eksemplarer, og borsen.dk 
har over 5,8 mio. besøg og mere end 25,9 mio. sidevisninger om måneden. Alt sammen skabt af 
220 fuldtidsansatte.


