Aktie-idé: Lille svensker med
aggressiv forretningsmodel
Mange small cap virksomheder har været hårdt ramt under
corona-krisen. Flere af disse virksomheder har været bygget op
omkring høje forventninger, og derfor også større risiko. Når
markedet falder, er denne type aktier ofte dem som derfor
først fjernes fra porteføljen, hvor flertallet derfor enten
søger ud af markedet eller mod mere sikre havne. En af dem som
tog et større fald er SpectrumOne AB, tidligere kendt som
TargetEveryOne, der herefter er steget siden starten af april.
SpectrumOne udbyder en avanceret SaaS platform til
datastyring, analyse og kommunikation, som gør det muligt for
klienter at få nem og hurtig adgang til dataindsigt og
visualisering kombineret med forskellige værktøjer og
funktioner. De kategoriserer sig selv som en førende
teknologivirksomhed indenfor digitale marketings-løsninger,
som understøtter analyse, optimering og vækst, hvilket er en
branche i stærk udvikling.

Hvorfor betale mere? Invester i aktier på eToro uden at
betale kurtage >> Start nu>> Gå til eToro
Konklusion
Jeg mener, at SpectrumOne har store muligheder for at stige
markant de næste par år, herunder også kortsigtet. Der ses
mange forskellige triggere fremadrettet, hvor der blandt andet
er meldinger om dialog med en stor europæisk potentiel
partner. Den har dog som nævnt høj risiko og er samtidigt
meget volatil, hvorfor jeg opfordrer til, at man laver sin
egen analyse af casen. Derudover ser man stadigvæk en stor
usikkerhed omkring udviklingen af COVID-19 og dens påvirkning
på de kommende kvartaler, hvilket er en faktor at have i
mente.

Jeg ejer selv aktier i SpectrumOne

Advarsel: Aktiemarkedet kan
gå sidelæns i de næste mange
år
Aktiemarkedet har haft nogle store udsving i de seneste
måneder, og det kan være et forvarsel om, at de brede indekser
– som for eksempel det store tyske DAX-indeks – kan stå foran
en sidelæns bevægelse, der kan vare i mange år. Det kan gøre
investering i brede indeks-ETF’er til en meget kedelig affære
i de kommende år.

Hvorfor betale mere? Invester i aktier på eToro uden at
betale kurtage >> Start nu> Start nu>> Gå til eToro
De seneste måneders optur på aktiemarkedet har således i høj
grad været båret af små og nye private investorer, og det er
faktisk en rigtig god nyhed. For hvem er bedst til at passe på
ens egne penge? Det er man naturligvis selv. Og med en lille
smule viden om, hvad det er der driver aktiemarkedet, og
hvordan du som investor skal forholde dig til risiko og
afkast, så kan du selv gøre det langt bedre end hvad banker,
investeringsforeninger og alle muligt andre kan. Det er
ovenikøbet også meget billigere selv at investere, end at lade
andre tage ansvaret. Du sparer en masse omkostninger.

Hvem betaler regningen?
Problemet er blot, at de investorer, der har købt aktier op
under krisen uden viden om markedskræfter og risikostyring,
samt muligheder for afkast, kan blive de samme investorer, der

sælger ud i panik og som dermed kan sætte gang i den næste nye
nedtur, når den en dag kommer.
For nedturen kommer, og den kommer måske snart.
For aktiemarkedet, symboliseret ved det ledende tyske
aktieindex, DAX30, står i de her dage overfor en meget
afgørende beslutning. Skal vi op over de historiske rekorder
fra februar måned, inden verden gik af lave? Eller skal
aktiemarkedet nu igen nedad? Det må tiden naturligvis give os
svaret på. Samtidig hersker der ikke nogen tvivl om, at der er
mange investorer, der vil sælge deres aktier her oppe omkring
toppe og historiske kursrekorder fra februar måned. Med lidt
sund snusfornuft, så giver det også god mening. For hvem kunne
forestille sig et aktiemarked, der fortsat skal buldre derud
af, nu hvor verden har været lukket i så lang en periode og nu
hvor der er gjort et enormt stort indhug i statskasser. Der
kommer en regning der skal betales, før eller siden. Det var
netop det, den amerikanske centralbank forsøgte at meddele
markedet onsdag aften.
Hør Peter Arendt uddybe sine synspunkter på gratis webinar på
onsdag. Peter Arendt tilbyder blandt andet også aktiecoaching
til private investorer.

Det store tyske DAX-indeks på en dagsgraf. Opturen har været
massiv. Men har den været for optimistisk?
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Det danske trader og investor Peter Arendt fra minagro.dk har
med stor præcision kaldt tidligere kriser – både i
aktiemarkedet generelt, samt i enkeltaktier.
Lige nu ser Peter Arendt meget stor usikkerhed i
aktiemarkedet, og han tror ikke på, at vi står foran en stor
aktiefest.
”Jeg ser simpelthen ikke en reel mulighed for, at vi får en ny
aktiefest lige nu og her, der er simpelthen for mange
faktorer, der signalerer ar vi vi stadig står i en

krisesituation,” sagde Peter Arendt under et live webinar hos
invested.dk den 23. april. (Se uddrag nederst)
”I bedste fald ser vi et aktiemarked, der konsoliderer i store
bevægelser sidelæns i lang tid. Men jer ser en overvejende
sandsynlighed for, at aktiemarkedet skal ned igen fra
nuværende niveau”.

