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Af Gro Høyer Thielst

Du må hverken være gift eller 
skilt. Det hele handler om tal.

Sådan vil en god momen
tumstrateg formulere sin relation til 
alverdens aktier. For der vil hele tiden 

være nye at kaste sig over 
og gamle at forlade for at 
opnå det bedste risiko
justerede afkast. Og lige 
nu dømmer både Falcon 
Invest og Sparinvest 

danskernes darling Novo Nordisk 
ude af porteføljen, mens der gerne skal 
være tanket op i Danske Bank. 

Begge benytter en momentumstra
tegi, hvor man – forenklet sagt – køber 
de mest stigende og sælger de mest fal
dende aktier, og hvor der udelukkende 
handles på baggrund af matematiske 
modeller og statistiske analyser af bl.a. 
aktiens kursudvikling.

“Vi har haft Novo Nordisk liggende i 
vores portefølje i en del år, men sidste 
år i juni begyndte vi at sælge ud, fordi 
den begyndte at vise lavt momentum. 
Bruger man en momentumstrategi skal 
man være klar til at sælge,” siger René 
Engell og fortæller, at han i december 
begyndte at købe FLSmidth, der ellers 
har været flere investorers mareridt.

“Den har haft lavt momentum i 
årevis, men pludselig begyndte den at 
dukke op i vores lister over højt mo
mentum,” siger René Engell, der siden 
2012 har forvaltet Falcon Invests por
teføljer, og som via en momentumstra
tegi med investering i det kommende 

ledende indeks, danske C25 Cap, har 
outperformet markedet med et snit på 
ca. 6 pct. pro anno.

“Vi har efter alle omkostninger op
nået et afkast på 25,87 pct. pro anno, 
mens benchmark har opnået 19,75 pct. 
uden omkostninger.”

Tro på nye rekordniveauer
Ifølge den akademisk definerede mo
mentumstrategi skal man købe de ak
tier, der på et år er steget mest (højt 
momentum), og sælge de aktier der i 
samme periode er faldet mest (lavt mo
mentum). Man skal tro på, at rekordni
veauet blot er næste skridt til adskillige 
nye rekorder og omvendt, at nedturen 

er begyndelsen på en lang rutschetur. 
“Man skal så holde sine aktier i et halvt 
til et helt år, hvorefter man kigger på 
dem og skifter ud med de nye med 
højt momentum. Vi har altid aktier i 
beholdningen, der er faldet ud af mo
mentum,” siger René Engell.

Selvom Falcon Invest har givet et 
overnormalt afkast siden 2012, var sid
ste år kedeligt med et rundt 0 i afkast, 
mens benchmark opnåede 0,4 pct.

“Der var ingen aktier, der rigtig stak 
af som i 2015, hvor Genmab, Vestas 
og Pandora stak af, hvilket gjorde, at 
vi outperformede C25 Cap, der kun steg 
de første fire måneder af året.”
“Historisk har det været fantastisk at 
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Klart forspring til aktier med højt momentum
Falcon Invest slår markedet med ca. 6 pct. siden 2016
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“Bruger man en momentumstrategi, 
skal man være klar til at sælge,”  
siger René Engell fra Falcon Invest. 
Foto: Jeppe Bøje Nielsen

have en momentumstrategi,” siger Ja-
cob Loiborg, chefporteføljemanager i 
Sparinvest, der siden 2011 har arbejdet 
med en momentumfond.

“Momentum er en af de strategier, 
der helt tilbage til 1927 har givet det 
højeste merafkast i forhold til mar-
kedet. Metoden Fama/French viser et 
merafkast i det amerikanske marked 
på op til 6 pct. siden 1927,” siger Jacob 
Loiborg, der i sit eget univers trawler 
7000 globale aktier igennem.

“Vi får en daglig liste, hvor vi har de 
allerbedste momentumaktier i toppen, 
og så kan vi sådan set bare købe ind 
med bind for øjnene, men der er flere 
ting i spil. Det kan være, at vi mangler 
at købe europæisk, eller at der er en 
sektor, hvor vi er godt fyldt op,” siger 
han som en forklaring på, at han ofte 
plukker aktier længere nede på listen.

Som et vigtigt tillæg til strategien 
holder Sparinvest også øje med de en-
kelte selskabers indtjeningsevne.

“Forskning viser, at markedet un-
derreagerer på god information som 
et selskabs indtjening. Hvis analyti-
kerne er blevet overrasket af et selskabs 
gode indtjening tre kvartaler i træk, er 
sandsynligheden for, at de overraskes 
én gang til 68 pct., selvom den burde 
være på 50 pct. Det er bevis for, at mar-
kedsdeltagerne ikke reagerer hurtigt 
nok på god information,” siger han og 
forklarer, at han derfor drejer pilen mod 
selskaber med eksponentiel indtjening.

“Her er der størst sandsynlighed for, 
at markedsdeltagerne har undervurde-
ret aktien,” siger Jacob Loiborg.
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Når det går galt, går det virkelig 
galt. Det er måske en af de væ-
sentligste grunde til, at så få 

bruger en momentumstrategi til ak-
tiehandel, lyder det fra Jacob Loiborg, 
chefporteføljeforvalter i Sparinvest, 
der har udvalgt aktier til en momen-
tumfond siden 2011.

“Vi er tæt på at være de eneste, der 
bruger momentum i Danmark. I ud-
landet er der heller ikke mange, men 
der kommer flere og flere, fordi man 
med en momentumstrategi kan skabe 

et overnormalt afkast. Det kræver dog, 
at man handler rigtig meget, for det 
er en hurtig strategi, og du skal vende 
porteføljen mindst én gang om året,” 
siger han og forklarer, at investorer 
generelt ikke er så begejstrede for at 
øge handlen pga. omkostninger, og 
fordi man samtidigt øger risikoen for 
at tabe performance frem for en køb og 
hold-strategi.

Ser på kursretningen
“Momentum giver over tid et fantastisk 
godt afkast, men mange bliver måske 
skræmt af, at man kan få nogle rigtig 
grimme afkastmønstre. I 2008-2009 fik 

man én på lampen. Det var et af de vær-
ste momentumår siden 1927.”

Mens valuestrategien går ud på at 
købe og beholde aktier, man vurderer 
er undervurderede, og som skal stige 
til en fair pris, så kan en aktie ifølge 
momentumstrategien hverken blive 
for dyr eller billig. Derimod kan den 
have den forkerte kursretning. Derfor 
køber man kun aktier, der inden for 
det seneste år har en stigende historik, 
mens man sælger og holder sig fra de 
faldende aktier.

“Når vi vælger aktier, korrigerer vi 
for risikoen i aktien. Det er jo ikke nød-
vendigvis interessant at købe en højri-

Trods gode afkast er momentumstrategi stadig for de få
sikoaktie, der er steget 100 pct., mens 
aktiemarkedet generelt er steget 30 
pct.,” siger Jacob Loiborg og fortæller, 
at Sparinvest leder efter momentum 
blandt 7000 globale aktier, og at han 
bedst kan lide mid- og small cap.

“Jo mindre aktien er, jo større sand-
synlighed er der for, at der ikke er så 
mange markedsdeltagere, der fokuserer 
på den, og jo større er sandsynligheden 
for, at de bliver overraskede over de gode 
historier, der kommer i aktien. Effekten 
er dermed størst i de små aktier.”

Falcon Invest er den anden mom-
entumstrateg i Danmark.

grth@borsen.dk
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var et af de værste år med 

en momentumstrategi


