
En lille ekstra note fra Anders 
 
Jeg har lige lidt ekstra tanker, som i kan få med, hvis det måske hjælper nogen til at forstå nøgletal 
lidt nemmere.  
 
Hvad kan man lære af Warren Buffett?  
Tænk på aktier, som en obligation. Når man køber en obligation får man en fast rente i de år man 
ejer en obligation. Køber du en 2%,10-årig obligation får du 10% i rente i de næste 10 år. Når de 
10 år er slut bliver obligationen indfriet til kurs 100. Betalte du kurs 100 fra start får du altså dine 
100 kr. tilbage efter 10 år + du har tjent 2% i rente i de sidste 10 år.  
 
En god solid aktie, værdisat under dens reelle værdi er på sin vis ikke så meget anderledes. Et 
godt selskab, der bliver handlet til en P/E på 10 og som de sidste 10 år har haft en solidt vækst i 
deres indtjening giver et "Earnings Yield" på 10% (Rente). Holder du denne aktie i 10 år, får du 
altså 10% i afkast om året. Vælger selskabet at betale de 10% i udbytte får du det i direkte afkast, 
men endnu bedre, vælger selskabet at beholde pengene i selskabet, kan de forrente de 10% hvert 
år og give en endnu større renters rente effekt, skattefrit for dig som investor. Kan selskabet hvert 
år forrente sin egenkapital og øge deres indtjening, vil de 10% du startede med at få i rente altså 
stige år for år i takt med at selskabet øger deres indtjening. Den stigning får man ikke i en 
obligation. Har du gjort dit hjemmearbejde, og kender til de virksomheder du investerer i behøver 
det dermed ikke at være mere risikofyldt at eje kun 10 selskaber i sin samlede portefølje, hvis de 
10 selskaber kan klassificeres som en "Aktie obligation"... Det er i hvert fald tanken :-)  
 
Et eksempel:  
Biogen inc. handlede i 2010 til en P/E på ca. 15.6. Aktiekursen lå på dettte tidspunk på 61.8 USD 
og med en "Indtjening per aktie (EPS)" på 3.96 USD er det altså en P/E på 61.8/3.96 = 15.606.  
 
Det svarer også til en "Earnings Yield" på 3.96/61.8 = 6.41%.  
 
En investor der købte en aktie på det tidspunkt kunne altså forvente at få 6.41% forrentning det 
første år. Men selskabet formåede også de næste 10 år at øge sin indtening per aktie til 26.88 
USD.  
 
En investor der i 2010 købte en aktie i Biogen fik altså det første år en rente på 6.41%, selskabet 
valgte det bare at beholde renten og reinvestere den så de kunne øge investorens fortjeneste. 
Investoren fik derfor for nyligt i 2019 en rente på 26.88/61.8 = 43.5% ift. til den første investering. 
Investoren havde godt nok ikke fået rente i udbytte som direkte afkast, men i stedet afspejlede det 
sig i aktiekursen der nu kan sælges til 224.57 USD. En fortjeneste på 263.38% på de år. 
 
OBS 
Det skal her siges at det selskab der bliver analyseret er meget lille, og normalt ville jeg ikke skrive 
navnet på selskabet fordi at folk ikke skal gå ud at handle på analysen men blot bruge den til 
inspiration i hvordan man analyserer sådan et selskab. Jeg skriver navnet på, fordi det er læring og 
så kan folk selv gå ud og undersøge selskabet nærmere og se om de kan finde nøgletal selv.  
 
Selskabet er HØJ risiko, så det er ikke et selskab man investerer meget i, og man skal BESTEMT 
IKKE gøre det på baggrund af min analyse. Man skal SELV lave sit hjemmearbejde og forstå 
risikoen og selskabet!  



 
 


