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Hvorfor bygge en portefølje 
med Biotech og SMB?

Tradisjonell oppfatning: 

SMB-aksjer gir høyere avkastning enn 
«large cap» aksjer

Ofte kalt «Small Firm Premium»
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Hvorfor bygge en portefølje med 
Biotech og SMB?

Senere studier gir faktisk motsatt konklusjon,
selv uten justering for «survivorship bias»
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Så hva vet vi?
SMB-aksjer som gruppe er ikke generelt bedre enn store 
selskaper

SMB-aksjer har økt risiko mhp svingninger og likviditet

Faren for å «gå på en smell» er større i SMB-aksjer enn i 
store selskaper (event risk)

Men det er blant SMB-aksjene du finner flest av de aksjer 
som går/kan gå flere hundre prosent!
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Så hvordan bygge og drifte en portefølje av 
SMB-selskaper?
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Husk målet for en som investerer:

Øke sin egenkapital

Så ved kjøp av SMB og Biotech…
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1. Struktur – Diversifiser mer enn vanlig

Spørreundersøkelse på Facebook-
gruppen «Norske Aksjer». 682 svar.

38% 1-3 aksjer

37% 4-6 aksjer

25% oppgav å ha mer enn 7 aksjer i 
porteføljen, og kun 7,6% over 10.

De proffe begynner her
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Så hvor diversifisert er hans 
investeringsselskap Berkshire 
Hathaway?

46 noterte selskaper

Største poster er 18% i 
Kraft Heinz Co og 16% i 
Wells Fargo

«Orkla og DnB»
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2. Vær kresen på hva du skal eie
- Fundamentalt, teknisk, kvantitativt

Hva er din tidshorisont?

Har du spesiell kjennskap til visse bransjer?

Hva slags type selskap ser du etter, og i hvilken fase?
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3. Vær selektiv på når du eier aksjene
- Unngå aksjer i nedtrend, eller med fundamentale 
problemer. Vær forsiktig med uhåndterlig «event risk».

Event 1

Positivt utfall

Negativt utfall
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4. Ha en klar «plan B»
(stop-loss, sikring) 

Husk at aksjer er lett og billig å kjøpe og selge

Sammen med diversifisering er stop-loss avgjørende for å 
begrense hvor mye du kan tape på en enkelt investering

Tommelfingerregel: Ikke risiker å tap 
mer enn max 1% av din kapital på en 

enkelt investering
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Aktuelle SMB aksjer nå
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1. Scatec Solar – SSO @ 41,70 – Mål 55

En portefølje av solkraft i fremvoksende markeder

Med åpenbar klimafordel er sol en billig, enkel og 
rask måte å sikre lands innenlandske kraftproduksjon

Ordrebacklog vil bidra til å firedoble selskapets 
produserende kapasitet de kommende to årene

SSO selvfinansierer i stor grad veksten gjennom å 
bygge parkene som en del av deres EK-bidrag
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2. Odfjell Drilling – ODL @ 19,70 – Mål 28

Attraktiv flåte med 3 moderne 
høyspesifikasjonsrigger 

Utnyttelsesgraden for slike rigger er allerede 90% og 
det er her vi forventer først rateoppgang

1 eldre rigg (på kontrakt med Statoil), som nå har 
lengst ordrereserve av de gamle riggene

ODL eier også en attraktivt «asset light» plattform 
boring og brønnservice virksomhet
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3. BW LPG – BWLPG @ 32 – Mål 54,1

Vi venter svake rater i sommer, og aksjen bør 
kjøpes på dette før ventet bedring til høsten.

US gassproduksjon øker betydelig

Flåtevekst fortsatt høy i ‘17, men svært lav 
videre 

Etterspørsel ventes vokse raskere enn tilbud 
allerede neste år
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Aksjehandel hos Pareto

(og snart lanserer vi fondshandel)

www.paretosec.no
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