Hvordan værdiansætter jeg
aktier
i
et
privat
aktieselskab?
Aktier i et privatejet aktieselskab er som regel svære at
værdiansætte på grund af manglen af en centraliseret
markedsplads for aktierne. I modsætning til børsnoterede
selskaber, der har en nemt tilgængelig aktiekurs, så bliver
aktionærer i private selskaber nødt til at bruge forskellige
metoder til at tilnærme sig den reelle værdi af deres aktier.
Eksempler på sådanne metoder inkluderer, discounted cash flow
(DCF) modellen, den interne rente,
materielle aktiver og mange andre.
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Den mest brugte og nemmeste metode er at sammenligne det
private aktieselskabs nøgletal med nogle sammenlignelige
børsnoterede selskaber. Hvis du kan finde en eller flere
virksomheder på omtrent samme størrelse og med ca. samme
forretningsmodel, så kan du bruge forskellige nøgletal som
price/earnings, som du kan pålægge det private selskab
Hvorfor betale mere? Invester i aktier på eToro uden at
betale kurtage >> Start nu> Start nu>> Gå til eToro>> Gå til
eToro>> Gå til eToro

Behavioural finance: Mental
accounting
Mental accounting forekommer, når mennesker opdeler deres
penge i separate konti baseret på et subjektivt kriterie
afhængig af formålet med hver konto. Ifølge teorien giver folk
forskellige funktioner til hver aktivgruppe, hvilket ofte
medfører en irrationel og skadelig effekt på deres

forbrugsbeslutninger og anden adfærd.
Selvom mange mennesker falder for mental accounting, så indser
de ofte ikke, hvor ulogisk denne tankegang faktisk er. For
eksempel er der nogle, der gemmer ”ekstra penge” i et
syltetøjsglas, som er sat til side til en ferie, mens de
stadig går rundt med gæld på deres kassekredit.
I dette eksempel bliver pengene i syltetøjsglasset set
anderledes and de penge, den samme person bruger til at betale
af på sin kassekredit, selvom dette overordnet set reducerer
personens nettoformue. I dette tilfælde ville den mest logiske
adfærd være at betale af på gælden ved at bruge pengene i
syltetøjsglasset.
Dette lyder måske simpelt nok, men hvorfor er der så så mange
mennesker, der agerer på denne måde? Spørgsmål ligger i den
personlige værdi, folk giver bestemte aktiver. For eksempel
føler den givne person måske, at de penge der spares op til et
nyt hus eller børnenes efterskole er for ”vigtige” at slippe.
Som resultat af dette vil denne ”vigtige” konto måske slet
ikke blive rørt, selv om det kan drage økonomiske fordele med
sig.
Dilemmaet om forskellige konti
For at illustrere forskellige kontis betydning i mental
accounting, så tænk på følgende eksempel: Du har for nyligt
givet dig selv et ugentlig frokostbudget og vil gerne bruge 30
kr. på en sandwich til frokost. Da du venter i køen i
kantinen, sker et af følgende: 1) Du finder ud af, at du har
et hul i din lomme, og du har tabt de 30 kr., eller 2) du
køber sandwichen, men da du tager din første bid, falder du,
og sandwichen ender på gulvet. I sådanne tilfælde, vil du da
købe en sandwich mere?
Logisk set bør dit svar i begge scenarier være det samme. Men
ifølge mental accounting er det ikke altid sådan.

På grund af mental accounting vil de fleste mennesker i første
scenarie ikke se de tabte penge som en del af deres
frokostbudget, fordi pengene ikke er blevet brugt eller
allokeret til denne konto. Derfor vil de være mere tilbøjelige
til at købe en ny sandwich i det første scenarie end i det
andet scenarie.
Logisk set bør penge være ombyttelig, uanset deres formål.
Mental accounting i investering
Mental accounting forekommer ofte i investering. For eksempel
opdeler nogle investorer deres investeringer mellem en sikker
portefølje og en spekulativ portefølje for at undgå de
negative afkast, som de spekulative investeringer kan skabe på
den samlede portefølje. Problemet med denne praksis er, at
uanset om investoren deler porteføljerne op eller ej, vil det
samlede afkast altid være det samme og have samme påvirkning
på investorens formue.
Undgå mental accounting
Hovedpointen ved denne sektion er at understrege, at penge er
”fungible”. Alle penge er de samme. Husk på, at det i nogle
tilfælde giver bedre mening at betale af på din gæld, før du
begynder at spare op.

Behavioural
finance:
Bekræftelse og bagklogskab
Bekræftelses-bias
Det kan være svært at møde noget eller nogen uden af at en
forudbestemt mening. Dette førstehåndsindtryk kan være svært
at ryste af sig, fordi folk også har det med selektivt at

filtrere og fokusere mere på den information, der understøtter
deres meninger samtidig med at ignorere resten. Denne form for
selektiv tankegang kaldes ofte for bekræftelses-bias.
Når vi har med investeringer at gøre, kigger den typiske
investor ofte mest efter den information, der understøtter
sine originale meninger og tanker om investeringen i stedet
for at finde information, der modstrider dem. Som resultat kan
denne bias ofte resultere i fejlagtige beslutninger, fordi
denne ensformige information har det med at forvrænge
investorens referencepunkt og give ham/hende et ufærdigt
billede af situationen.

Bagklogskab
En anden udbredt bias er det velkendte bagklogskab, som
forekommer i situationer, hvor en person tror (efter det er
sket), at fortidens hændelser var helt forudsigelige og helt
åbenlyse, hvor de faktisk ikke kunne være forudsagt.
Mange hændelser ser åbenlyse ud i bagklogskabens lys.
Psykologer forbinder bagklogskab med vores indre behov for at
finde en mening med verden ved at finde på forklaringer, der
får os til at tro, at noget er forudsigeligt. Selvom denne
form for nysgerrighed kan være brugbar i mange sammenhænge
(for eksempel i videnskab), så kan den i mange tilfælde også
være farlig.
For eksempel findes der mange mennesker, der nu mener at ITboblen i slutningen af 1990’erne var åbenlys. Dette er et
klart eksempel på bagklogskab. Bagklogskab kan potentielt være
en af de mest farlige tankegange for almene investorer og
tradere, da det kan føre til overmodighed.

Behavioural
Gambler’s fallacy

finance:

Når vi har med sandsynligheder at gøre, så kan en mangel på
forståelse lede til forkerte antagelser og forudsigelser. En
af disse forkerte antagelser har navnet ”gambler’s fallacy”.
I denne situation tror en person fejlagtigt, at en bestemt
hændelse er mindre sandsynlig i at forekomme efter en række
andre lignende hændelser. Denne form for tankegang er
ukorrekt,
fordi
fortidige
hændelser
ikke
ændrer
sandsynligheden for, at bestemte hændelser vil ske i
fremtiden.
Tag for eksempel eksemplet med 20 møntkast, som alle har givet
”krone”. Under gambler’s fallacy vil en person måske
forudsige, at det næste møntkast sandsynligvis vil lande på
”plat”. Denne form for tankegang er fejlagtig, da chancen
altid vil være 50%.
Gambler’s fallacy i investering
Det er ikke svært at forestille sig, at investorer og tradere
godt kan falde for gambler’s fallacy, når vi har at gøre med
investeringer. For eksempel tror nogle investorer på, at de
bør likvidere en position efter den steget nogle
handelssessioner i træk, fordi de ikke mener, at den kan
fortsætte med at stige. Omvendt vil en investor måske være
tilbøjelig til holde fast i en aktie, der er faldet i mange
sessioner, fordi de mener, at den ikke kan fortsætte med at
falde
Hvorfor betale mere? Invester i aktier på eToro uden at
betale kurtage >> Start nu>> Gå til eToro>> Gå til eToro>
Start nu> Start nu> Start nu> Start nu> Start nu> Start nu>
Start nu> Start nu> Start nu> Start nu> Start nu> Start nu>
Start nu> Start nu>> Gå til eToro>> Gå til eToro

Fundamental
Konklusion

analyse:

Hver gang du overvejer at investere i en virksomhed, er det
vigtigt, at du ved, hvad den laver, hvad dens marked er og
hvilken industri, den opererer i. Du bør aldrig blindt
investere i en virksomhed.
En af de vigtigste områder for enhver investor, når man
undersøger en virksomhed er at kigge i de finansielle
opgørelser. Det er essentielt at forstå formålet med hver del
af disse opgørelser, og hvordan man fortolker dem.
Lad os opsummere, hvad vi har lært:
Finansielle rapporter er lovgivningsmæssigt påkrævede.
Ledelsesberetningen giver investoren en bedre forståelse
for, hvad virksomheden laver, og den udpeger som regel
de områder, hvor virksomheden har gjort det godt.
Reviderede rapporter er meget mere pålidelige end ikkereviderede.
Balancen giver en oversigt over aktiverne, passiverne og
egenkapitalen.
Aktiverne er altid lig passiverne + egenkapitalen. De to
sider skal altid opveje hinanden.
Resultatopgørelsen inkluderer tal som omsætning,
omkostninger og indtjening.
Omsætningen er den øverste linje, og resultatet
(indtjeningen) er bundlinjen.
Resultatopgørelsen inddrager også ikke-kontante poster
som afskrivning.
Pengestrømsopgørelsen fjerner alle ikke-kontante poster
og fortæller dig, hvor mange penge virksomheden faktisk
har tjent.
Pengestrømsopgørelsen deles op i tre dele: Pengestrøm
fra driftsaktivitet, finansiering og investering.

Læs altid fodnoterne i de finansielle opgørelser. De
giver mere dybdegående information.

