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Fokus på højt absolut afkast og moderat risiko

Advice Capital Vision Fund er en koncentreret global aktiefond med fokus på langsigtet 
absolut afkast

Strategien er løbende at udvælge omkring 25 virksomheder med strukturel tilvækst hvoraf flere  
kan mangedoble frem mod 2035. Risiko/afkast styres ved anvendelse af en mangeårig 
gennemprøvet risiko / afkastmetode ; GARP (Growth At Reasonable Price)
Bestyrelsesmedlem og rådgiver Ole Søeberg ejer selv en stor andel af fonden

Ambition om mindst 10% årlig afkast båret af indtjeningsvækst

Vision Fund fokuserer på vækstlommerne for 2020erne; 
digitalisering i bredde og dybde, automatisering, vedvarende energi, sundhed og bæredygtig 
urbanisering
Vision Fund vil typisk investere i omkring 25 selskaber og kan i meget ugunstige perioder for 
risiko aktiver reducere risiko og være placeret med større kontant andel
Alternativ investeringsforening reguleret af Finanstilsynet. Minimum investering 100.000 €
Absolut afkast fokus med 0.5% fixed fee, 10% performance fee og ‘high water mark’

Bliver børsnoteret investeringsforening i 2021
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Udvikling siden start i slut 2018

Start med 25 mio DKK 

Afkast til 25 november 2021

AC Vision Fund 60%

MSCI DKK 57%
OMXC25 86%
Stoxx 600 34%

AC Vision eksponeringer har i gennemsnit 
været;

Europa 60%
USA 30%
Asien 5%
Kontant 5%
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Hvorfor fokus på absolut afkast? 

Real renten er negativ
Siden 2010 er renteniveauerne globalt faldet til historisk lave 
niveauer og der er negative renter i banken 

Efter inflation vil det tage 50 år med negativ rente at gøre 1 
million kroner fuldstændig værdiløs. 

Det eneste likvide aktiv, der giver et rimelig afkast i forhold 
til volatilitet og risiko er aktier

Aktiers afkast i 2020erne er 5% per år plus udbytter
Den økonomiske vækst i 2020’erne ventes på lavere niveau 
end tidligere årtier på grund af lav befolkningsvækst, 
moderat produktivitetsfremgang og lav inflation. Den årlige 
indtjeningsvækst vurderes derfor at blive omkring 5%, 
hvortil kommer ændring i vurdering og udbytter

Større kursfald sker af og til
Siden 1969 har der været 12 episoder med mere end 25% 
kursfald. Så vær mentalt forberedt på negative perioder

Risiko fri afkast er blevet til afkastfri risiko

Gennemsnitlig årlig aktiemarkeds afkast i USA siden 1900. Og delt op på komponenterne indtjeningsvækst, udbytte og ændring i vurdering

%
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Moderat vækst i 2020’erne

De vigtigste faktorer for vækst
Den økonomiske vækst kan deles i tre faktorer; 
1. Befolkningsvækst
2. Produktivitets vækst
3. Inflation

De samme faktorer former selskabernes omsætning og 
indtjening

Konsensus er i retning af lavere afkast end det vi har vænnet 
os til i 2010’erne

Population growth (% per year)

Productivity growth (% per year)

Emerging economies
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Valg af eksponering

Salgs- og indtjenings vækst
Aktiers udvikling er tæt korreleret med udviklingen i det 
underliggende selskab på lang sigt. Årlige udsving er over 
25% for enkelt aktier og først efter 8 år er der rimelig 
korrelation mellem selskabets fundamentale udvikling og 
aktiekursen

Gode afkast kræver tålmodighed
Ved at vælge selskaber i brancher med strukturel medvind, 
god ledelse samt høj salgs- og indtjenings vækst er 
sandsynligheden for et bedre afkast end det generelle 
marked  god

Gør op med dig selv hvornår du skal bruge dine penge
Man bør altid have kontanter til det løbende forbrug, så man 
ikke er tvunget til at sælge sine aktier på et ugunstig 
tidspunkt. 

Advice Capital Vision Fund er netop designet til at passe til 
den del af din opsparing, hvor du har kapitalvækst og mindst 
5 års investeringshorisont

Højere afkast ønske går hånd i hånd med 
højere årlige udsving

Volatility
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Hvor er de højeste afkast?

Aktiemarkedet er visionært

Aktiemarkedet ‘ser’ lommerne med betydelig højere 
værdiskabelse og det honoreres med flerårige afkast der er 
betydeligt over det generelle markedsafkast 

De store lommer de sidste 50 år har skabt et afkast på 15% 
per år. Når salgs- og indtjenings udvikling ikke stiger i 
samme hastighed som aktiekurserne er det tegn på farlig 
færd

Vækst lommerne afsluttes
Perioden hvor vækstlommerne outperformer afsluttes enten 
på grund af;
1. for høj vurdering af underliggende fundamentale værdi-

skabelse eller 
2. ved udvanding af værdi-skabelse på grund af 

overinvestering og faldende ROIC I 2020’erne er de mest sandsynlige vækstlommer til fornuftig vurdering at finde i urbanisering,

digitalisering af næsten alting, nye løsninger indenfor sundhed samt landvindinger indenfor

vedvarende energi
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Det store innovations spring

Deep digital
Teknologiske landvindinger siden 1990’erne begyndte at 
blive kommercielle produkter og services i 2010’ern

2020’erne ligner på mange måder 1920’erne hvor telefoni, 
radio og biler accelerede den økonomiske udvikling i nogle 
segmenter, mens andre gik i graven 

Deep digital forståelse vil ændre forretningsmodeller og 
processer markant. De som bevæger sig først får bedre 
markeds position, lavere drifts omkostninger og højere ROIC

Singularitet nærmer sig i 2040

IT boblen for 20 år siden ses af mange investorer, som en periode, hvor grådighed og udsigten til at blive rig i en fart,  

satte sund vurderingsfornuft ud af spil. 

10-15 år senere viste det sig dog at flere af de nye forretningsmodeller fra IT boblen var mere potente end man havde 

forestillet sig. 

De kommende 10, 20 og 30 år vil vi opleve et mylder af nye produkter og tjenester og som opstår når forskellige 

teknologier konvergerer

Din tur med en robotaxi i 2028 vil kun være en sensation, hvis du ikke har prøvet det før

Det tager lang tid at finde ud af hvordan nye teknologier 
anvendes kommercielt og optimalt
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Strukturelle vækst lommer

Fremtiden er ikke usynlig

Hvem ville ikke have ønsket at være indehaver af Amazon, 
Apple, Genmab og Novo Nordisk i de sidste 10-15 år?

Øget brug af smartphones var en stor del af 
fremtidsforudsigelserne i perioden 2005-10, og alligevel, hvis 
du investerede i Apple i toppen i 2007, ville du stadig tjene 
24% om året frem mod 2020. Ligeledes var stigningen i 
fedme, der fører til diabetes, ikke et nyt fænomen i perioden 
2005-10. Igen, hvis du købte Novo Nordisk på toppen i 
begyndelsen af 2008, ville du stadig tjene 16% om året frem 
mod 2020 trods en større kursnedgang i 2016-17

2020’erne vil sandsynligvis gå over i historiebøgerne som det 
årti, hvor dyb digitalisering, kunstig intelligens, avanceret 
medicin, genomics og vedvarende energi ændrede vores liv. 

Det er i de områder Advice Capital Vision Fund udvælger 
selskaber

5G kommunikation

Fornybar energi

Display/microLED

Sundhed & genomics

Bæredygtig urbanisering

Digitalisering af transport

Semiconductor backbone

Bæredygtige fødevarer
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Genomics

Smutvej til cancer fri verden
Omkostninger til cancer behandling i 2019 var 145 mia USD. I
2026 ventes det at være 310 mia USD
Flere ældre øger omkostninger til sundhedssystemet

Fakta om sundhedsudgifter
25 årig bruger 1.000 € om året
50 årig bruger 2.000 € om året
75 årig bruger 7.000 € om året

Deep digital
DNA data analyse er kompleks og kræver ultra hurtig
computing 

Udbredelse af genomics og EV indeholder store perspektiver
for software og semiconductors
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El-bil markedet

Tesla er ikke alene

Tesla er og var en ‘trailblazer’

1. EV’ere er billigere end almindelige biler i 2023. Og i 
2030 er prisforskellen over 20%

2. EV’er er som PC’er – software kan opgraderes over net,
3. Mobility platforme fremfor ejerskab. Pris per kørt 

kilometer er op til 80% lavere med nye ejerskabs 
modeller

Semiconductors og software overtager traditionelle auto 
teknologi områder
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Digitalisering bliver over 50% 

Semiconductor penetrationen stiger og stiger, så ingen 
efterhånden har tal på hvor mange chips vi har i vort eget 
hjem, lomme eller bil

Uden semiconductors kommer deep digital ikke til at ske

Processer, data lagring og proces optimering bliver 
hovedpunkterne i transformationen

Mindst 50% af al børsværdi i 2030 vil være i kategorien 
‘technology’
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Portefølje konstruktion

En nøgleingrediens for investeringssucces er at finde og 
holde fast i ‘multibaggers’; virksomheder som Apple og Novo 
Nordisk, der  øger salg og indtjening år efter år. 

Finder man dem tidligt i deres liv kan de endda blive 
særdeles gode investeringer. Men investering i selskaber der 
er meget højt vurderet ender for det meste ikke som en god 
investering selvom selskabet bliver en succes. 

Konstruktion og styring
1. Stram styring af risiko faktorer af de 25 selskaber og tæt 

monitorering af de 150 selskaber på ‘bænken’
2. Sizing inspiration fra AI algoritme

Aktiens likviditet på børsen, historisk volatilitet og 
aktiekursens udvikling både absolut og relativt er  andre 
faktorer udover den fundamentale udvikling der følges nøje

Factor profile illustration

HIGH

LOW

Portefølje konstruktionVækst til rimelig pris (GARP)



Vision Fund

Advice Capital Vision Fund • Olfert Fishers Gade 8 • 1311 Copenhagen K • www.advicecapital.eu

Effekten af lave renter

Lave renter har motiveret en eksodus mod aktier. 
Hovedparten placeres fornuftigt, men der er en del som 
skaber mis-prisfastsættelse i enkelt selskaber eller 
segmenter såsom EV og hydrogen i nuværende periode

Aktier generelt har en vurdering der implicit siger at 10-års 
renterne  er 3-4% 

I en verden med moderat økonomisk vækst er mange af 
fremtidens potentielle vinder selskaber blevet prissat 
hinsides en rimelig risiko buffer

Der er dog rigtig mange selskaber som ikke er prissat således 
og det er der AC Vision Fund fisker selskaber

Bedste indikator for højt afkast er historisk vækst i salg og cash flow
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Multi-baggers

Gode absolutte afkast skabes med et godt bundtræk af 
solide selskaber der vokser pænt. Usædvanlig gode afkast 
skabes ved at blive ved med at være ejer i selskaber som år 
efter år vokser markant højere end omverden

Alle selskaber i porteføljen bliver målt og vejet på deres 
vækst, cash flow og vurdering (DCF) af deres forventelige 
udvikling frem mod 2040. 

Alle selskaber måles også på ‘stewardship’, ESG, ROIC og 
‘moat’ faktorer (hvor svært er det at indtage borgen)

Asset managers multibagger erfaring siden 1990

Før AC Vision Fund
(før 2018)

Siden AC Vision Fund
start

Kandidater frem 
mod 2026

flere andre på ‘bænken’

…og flere
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Portefølje profil 3. kvartal 2021

25

17%

11.7x

45%

25 selskaber fordelt som figurer til højre

22% EBIT vækst per år for porteføljen 
målt med konsensus for 2019-24

12.7x EV/EBIT vurdering og en vækst/
vurdering ratio der er lavere end markedet

45% upside for portføljen målt på 2-3 års sigt 
og forudsat indtjening bliver som ventet

1.89
Baseret på hvor hovedkontor ligger

Sharpe ratio. Måles som afkast i forhold til 
volatilitet. Alt over 1.0 er godt

Sector Region
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Advice Capital Vision Fund er investering i udviklingen frem mod 2035

Ole Søeberg
Bestyrelsesmedlem

og rådgiver
os@advicecapital.dk

+45 4030 0004

Lars Fetterlein
Managing partner

lf@advicecapital.dk
+45 3930 6080

Oscar Monberg
Manager

om@advicecapital.dk
+45 4054 0137


