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Efter et skuffende 
2018 har Investerings-
Rådgivning fyret sin 
investeringsdirektør

AF BRIAN KJÆR ANDERSEN
bri@herningfolkeblad.dk

INVESTERING Det er 10 år siden, at 
Michael Krogh Andersen stiftede In-
vesteringsRådgivning A/S i Herning, 
og han har 30 års erfaring i branchen.

Firmaet forvalter og investerer vel-
havende kunders formuer og har med 
sin egenudviklede model skabt solide 
afkast. Men 2018 var en undtagelse, 
og for første gang i firmaets historie 
gav investeringerne henover et år et 
negativt afkast. 

Sådan gik det for de fleste inve-
storer i et år med store kursudsving, 
men Herning-virksomheden anser året 
som skuffende. Derfor er den hidtidige 
investeringsdirektør blevet fyret, og 
Michael Krogh Andersen vender til-
bage på posten, som han bestred i 
selskabets første leveår.

- Jeg er startet som investeringsdi-
rektør igen pr. 1. april. Det sker i erken-
delse af, at der skulle ske noget for at 

få kundernes tillid genoprettet, siger 
Michael Krogh Andersen og bekræf-
ter, at det negative afkast i 2018 har 
kostet kunder for InvesteringsRådgiv-
ning A/S.

Virksomheden har 12 ansatte, hvor 
10 er tilknyttet hovedkontoret i Her-
ning, mens to mand betjener et kontor 
i København.

Michael Krogh Andersen har i flere 
år været administrerende direktør, 

men har de seneste år haft en rolle 
omkring arbejdet med kundepleje. 

Nu ser han frem til at genoptage po-
sten som investeringsdirektør.

- Vi har strammet betydeligt op på 
procedurer og risiko og har nok fundet 
tilbage til den mere jyske filosofi ba-
seret på forsigtighed. Det har allerede 
skabt en langt mere stabil udvikling, 
og det har kunderne taget godt imod, 
siger han.

Ejer er tilbage som investeringsdirektør

Herning-firmaet 
Investerings-
Rådgivning anbefaler 
sine kunder at skrue 
ned for investeringer  
i aktier, da der kan 
være udsigt til fald

AF BRIAN KJÆR ANDERSEN
bri@herningfolkeblad.dk

AKTIER InvesteringsRådgivning A/S 
i Herning har som en af  de professio-
nelle aktører på investeringsmarkedet 
valgt at anbefale sine kunder at mind-
ske andelen af  aktier.

Det gør de til trods for, at aktiekur-
serne er steget siden nytår. 

Årsagen er, at firmaets aktieeksper-
ter efterhånden ser flere nøgletal pege 
kraftigt i retning af  et forestående 
fald. Virksomhedens stifter og ho-
vedaktionær Michael Krogh Andersen 
fortæller, at InvesteringsRådgivning 
A/S blandt andet baserer sine model-
ler på erhvervstilliden blandt de tyske 
virksomheder. Det skyldes, at den ty-
ske økonomi er en vigtig indikator for 
Europa og resten af  verden.

- Der har været nedgang i flere må-
neder, og de seneste tal, vi fik for ind-
købschefernes forventninger til frem-
tiden, var katastrofale. Så dampen er 
ved at gå af  tysk økonomi, og den kan 
ikke blive ved med at være den motor, 
der trækker hele Europa. Derfor er vi 
meget forsigtige, siger Michael Krogh 
Andersen.

Ulogisk udvikling
Historisk kan man se, at kurverne 
for erhvervstilliden og aktiekurserne 
følger hinanden ganske tæt. Derfor er 
det ifølge Michael Krogh Andersen 
ganske ulogisk, at aktiekurserne sti-
ger, samtidig med at erhvervstilliden 
falder.

- Kurverne bør følges ad, og det vil 
de også gøre på sigt. De kan adskille 

sig i en periode, og så vil den ene el-
ler anden rette sig til. Så enten skal 
der ske det, at der kommer mere ro 
på verdensøkonomien, og erhvervstil-
liden stiger, og alternativt vil vi se ak-
tiekurserne falde, siger han.

Når InvesteringsRådgivning A/S 
tror mest på det sidste af  de to scena-
rier, så skyldes det andre nøgletal, som 
også peger i negativ retning. Generelt 
har investeringslysten blandt virk-
somhederne været faldende, og den 
lave rente kan blive en udfordring, da 
det ikke efterlader meget handlekraft 
hos den europæiske centralbank, når 
den næste økonomiske nedtur ram-
mer.

- Der er rigtig mange advarselslam-
per, der blinker. Derfor siger vi til vo-
res kunder, at de bør skrue lidt ned 

for risikoen, da vi tror mest på, at der 
kommer gode muligheder for at købe 
billigt ind (på aktiemarkedet, red.) 
senere på året, siger Michael Krogh 
Andersen.

Klar til næste optur
Som konsekvens valgte Investerings-
Rådgivning A/S at reducere markant 
i sin egen aktiebeholdning allerede i 
efteråret for i stedet at investere i obli-
gationer. Det betyder, at selskabet ikke 
har fået de seneste måneders aktiestig-
ninger med, men til gengæld undgik 
man de store fald, der var i december. 
Derfor går det nogenlunde lige op.

Michael Krogh Andersen tør på nu-
værende tidspunkt ikke spå om, hvor 
længe InvesteringsRådgivning holder 
sig fra aktieinvesteringer.

- Hvis der falder ro på, går der ikke 
nødvendigvis lang tid, før vi skal med 
i aktier igen. Men der er nogle uba-
lancer, som skal løses først, siger han.

Hos Herning-virksomheden peger 
medejer og kundechef  Kim Andreasen 
på, at verden har oplevet den længste 
økonomiske optur nogensinde, og at 
det er uundgåeligt, at der vil komme 
en nedtur på et tidspunkt. Det er til 
gengæld langt sværere at forudsige, 
præcist hvornår det vil ske.

- Vi ved godt, at det ikke er populært 
at snakke om, men økonomien er altså 
bare opbygget på den måde, at der er 
højkonjunktur og lavkonjunktur. Og 
vi kan ikke blive ved med at skubbe 
det. Og jo mere man skubber det, desto 
kraftigere bliver nedturen når det ram-
mer, påpeger han.

Strategien for InvesteringsRådgiv-
ning A/S er at træde ud i god tid og 
leve med, at man ikke får de sidste 
procenters aktiestigninger med. Til 
gengæld står firmaet klar til at genin-
vestere og komme med på næste optur, 
når virksomhederne atter melder om 
en stigende erhvervstillid.

AKTIEEKSPERTER:

Mange advarselslamper blinker
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