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Nu falder aktiemarkedet igen: Kun få
kender risikoen i deres investeringer

Mange investorer betales ikke særlig godt for den risiko, de løber, mener kapitalforvalter.

Vær bevidst om, hvor stor risiko der tages med dine investeringer, lyder det fra Brian Kudsk, adm. direktør i Artha
Kapitalforvaltning. Foto: PR

Sommerens optimisme på aktiemarkedet er igen erstattet med angst. Det
danske eliteindeks OMX C25 er faldet 6 pct. på en uge. Men selv efter det
hidtil elendige investeringsår aner mange ikke, hvor stor risikoen er på
deres investerings- og pensionsfonde. Og det er en fejl, mener en
kapitalforvalter.

https://finans.dk/privatokonomi
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»Hvis du stadig sover roligt om natten, skønt markedet er faldet 10 pct. på
to uger, er det måske slet ikke relevant for dig at se på risikoen i din
portefølje. Men hvis de vilde udsving giver ondt i maven, så bør man
interessere sig for, hvilken risiko der tages, allerede inden man køber sig
ind i en fond eller pasningsløsning,« siger Brian Kudsk, adm. direktør og
kapitalforvalter for Artha Kapitalforvaltning med 17 mia. kr. under
forvaltning.

Selskabet har specialiseret sig i investering med mere end et blik på
risikoen.

Han mener, at mange investorer ikke bliver særlig godt betalt, for den risiko
de løber, og pointerer, at man også bør se på, hvilken risiko der er taget for
at opnå afkastet målt ved nøgletallet sharpe ratio, når performance
evalueres.

Sharpe ratio

Sharpe ratio er et nøgletal, der viser, hvor stor risiko
porteføljemanageren har taget for at nå et afkast. Det er altså et
udtryk for det risikojusterede afkast.

Det er nok de færreste der vil have lyst til at regne det selv men

Brian Kudsk erkender dog, at 2022 hidtil ikke har været noget oplagt år til at
måle forholdet mellem risiko og afkast. I år er fonde med lav risiko i
perioder faldet lige så meget eller mere end dem med høj risiko. Det
skyldes, at obligationsrenten er steget kraftigt fra 0 til knap 5 pct. for et
fastforrentet 30 årigt lån.

»For at det skal give mening, bør både afkast og sharpe ratio bedømmes
over en længere periode tre eller fem år,« siger han og tilføjer, at meget
ville være vundet, hvis medier og analytikere automatisk tog både afkast og
risiko med i sammenligninger af afkast.

LÆS OGSÅ

Så meget betyder risikoen for dit afkast

Nikolaj Holdt Mikkelsen er formuerådgiver for velhavende danskere. Han er
enig i, at sharpe ratio er et vigtigt nøgletal. Men, konstaterer han, det
interesserer nok porteføljeforvalterne mere, end det interesserer
investorerne.
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»For de fleste investorer handler det dybest set om at få et attraktivt absolut
afkast, og hvordan det er opnået, betyder mindre for dem. Det er også
meget vigtigt, at det risikojusterede afkast ikke står alene. Vi har tidligere
set pensionsselskaber interessere sig meget for at tale om risiko, når deres
afkast har været dårligere end konkurrenternes,« konstaterer Nikolaj Holdt
Mikkelsen.

Når det er sagt, synes han, at den, der interesserer sig lidt mere for sin
investering, bør se på sharpe ratio inden deres investeringsbeslutning i
fonde.

»For mig gælder det ikke mindst om at bruge sharpe ratio, når der er tale
om fonde, der overordnet minder om hinanden. Det kan være globale
fonde. Nogle fonde har en ret forsigtig tilgang, mens andre tager flere
chancer i målet på højest mulige afkast,« siger Nikolaj Holdt Mikkelsen.


