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Teis Knuthsen, investerings
direktør i Saxo Privatbank 
har en strategi om, at hans 
investeringer er placeret  
i brede indeks. Dog har han 
selv 20 pct. placeret i  
enkeltaktier. Side 4-7
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Investeringsdirektør Teis Knuthsen, Saxo Privatbank, 
investerer som privatperson i høj grad på baggrund af 
makroøkonomiske tal og investerer 20 procent enkeltaktier. 
Foto: Nicolai Lorenzen

Investdirektøren 
opgiver de vilde 
afkast privat
Teis Knuthsen er både professionel og privat investor.  
Det er dog ikke altid, investeringsdirektøren følger  
den samme strategi som de kunder, han rådgiver

Fortsætter side 6
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... Investdirektøren opgiver ...

Kilde: Teis Knuthsen  •  Grafik: Bjørn Larsen
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“Den måde, jeg tilgår 
investeringer, er at se 

tingene meget oppefra. 
Jeg leder efter det, man 

på engelsk vil kalde The 
Big Picture: Hvad er det 

for nogle makrotendenser, 
der gør sig gældende, og 

hvordan spiller de over  
på finansmarkederne,” 

siger Teis Knuthsen,  
Saxo Privatbank.  

Foto: Nicolai Lorenzen

Af Kasper Astrup Saugmann

teis Knuthsen har for 
længst opgivet at slå mar-

kedet med gigantiske meraf-
kast som privatinvestor. Gen-

nem 25 år har 
han ellers fulgt 
finansmarkeder-
ne professionelt 
som analytiker, 
obligationschef 

og investeringsdirektør.
i modsætning til nogle af 

de kunder, han i dag rådgiver 
i Saxo Privatbank, er hans 
ambitioner ikke højere, end at 
han bare skal hente et afkast, 
der kan følge med markedet.

“Jeg har en meget stærk tro 
på, at det, du som investor skal 
prøve at få, især som privat in-
vestor, er et markedsafkast. Jeg 

forventer ikke, at jeg skal have 
et højere afkast end markedet, 
men jeg prøver at få et effek-
tivt markedsafkast,” siger teis 

Knuthsen, investeringsdirek-
tør i saxo Privatbank. 

normalt handler det altid 
om de overordnede ting på 

markedet og investeringsråd 
generelt, når teis Knuthsen 
er i medierne – og det er han 
ofte.  Men i dette interview 

åbner han op for, hvordan han 
selv forsøger at få sin formue 
til at yngle.
i øjeblikket består 90 pct. af 

hans investeringer i aktier, 
men i tråd med hans stra-
tegi er størstedelen placeret i 
brede indeks gennem investe-
ringsforeninger og de såkaldte 
etF’er. Det er børsnoterede in-
vestfonde, der leverer samme 
afkast, som det marked eller de 
indeks, de læner sig op ad.

investeringsdirektøren har 
dog stadig omkring 20 pct. af 
sin private portefølje investe-
ret i enkeltaktier, der kan være 
drevet af andre overvejelser, 
siger han.

Penge i Warren Buffett
“F.eks. har jeg arbejdet for 
SEB i sverige, og en af mine 
investeringer er i den svensk 
industrikoncern Investor, som 
er kontrolleret af Wallenberg-
familien, der også ejer seB,” 
siger teis Knuthsen, der også 

 ■ Investér på lang sigt
jo ældre jeg er blevet, jo større tillid har jeg fået til,  
at jeg kan regne med positive langsigtede afkast.

 ■ Forstå – og udnyt – at markedet følger lange cyklusser 
markederne går altid til ekstremerne, både når det går 
op og ned. 

 ■ Forstå, hvad din risikoprofil og investeringsstrategi er
Tænk på, hvad det amerikanske band Tower of Power 
sang: “Don’t change horses in the middle of the stream”. 

gode råd fra investerings-
direktør teis Knuthsen  ■  Født 7. januar 1966 (49 år). 

 ■  2012: Investeringsdirektør, Saxo Privatbank
 ■  2009-2012: Investeringsdirektør, nykredit asset Man.
 ■  2005-2008: analysechef for valuta, danske Bank
 ■  2003-2005: Obligationschef, SEB
 ■  1997-2002: analysechef for valuta og obligationer, SEB
 ■  1996-1997: Valuta- og obligationsanalytiker,  
First Chicago Capital Markets

 ■  1993-1996: makro- og obligationsanalytiker, alfred Berg
 ■  1992-1993: makro- og obl-analytiker, nordea Markets
 ■  1989-1992: makro- og obligationsanalytiker,  
alicon Børsmæglerselskab

 ■  1985-1991: Cand.polit fra Kbh. Universitet.
 ■ Gift med marlene, har to børn. Bor i Hellerup.

kasa

BLÅ BOG    Teis Knuthsen

Teis Knuthsen, investeringsdirektør, Saxo Privatbank

»Jeg anbefaler vores kunder at  
have en overvægt i aktier, og det 

er et råd, jeg også følger  
i mine egne investeringer«
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har aktier i en anden tidligere 
arbejdsgiver, Danske Bank, 
samt i ikoninvestoren Warren 
Buffetts investeringsselskab 
Berkshire Hathaway.

Hvordan vil du beskrive din 
investeringsstrategi?

“Den måde, jeg tilgår in-
vesteringer, er at se tingene 
meget oppefra. Jeg leder efter 
det, man på engelsk vil kalde 
the Big Picture: Hvad er det 
for nogle makrotendenser, der 
gør sig gældende, og hvordan 
spiller de over på finansmar-
kederne.”

Vigtige nøgletal
investeringsdirektøren næv-
ner pengepolitik  og konjunk-
turcykler, som elementer, han 
holder særligt meget øje med 
både i sit job og som privatin-
vestor.

Det kan være nøgletal som 
den ledende indikator fra 
OECD eller de forskellige lan-
des såkaldte PMi-indeks, som 
afspejler besvarelser fra ind-
købscheferne om virksomhe-
dernes aktivitet.

“De tal siger noget om, hvor 
vi er på vej hen over de næste 
et, tre, fem eller 20 år. og ud 
fra det kan du så vurdere, om 
du skal være i obligationer el-
ler aktier – og i emerging el-

ler udviklede markeder,” siger 
teis Knuthsen.

over de seneste seks-ni 
måneder har han solgt ud af 
obligationer for at købe aktier.

“Jeg anbefaler vores kunder 
at have en overvægt i aktier, og 

det er et råd, jeg også selv føl-
ger i mine egne investeringer,” 
siger teis Knuthsen.

som alle andre i den dan-
ske banksektor er teis Knuth-
sen dog underlagt regler fra 

Finanstilsynet om, hvordan 
og hvorledes han må handle. 
Derudover har saxo Privat-
bank interne regler.

“Hvis jeg f.eks. køber en ak-
tie, skal jeg holde den i mindst 
30 dage. og hvis jeg sælger 
den, skal der gå mindst 30 da-
ge, før jeg må købe den igen,” 
siger teis Knuthsen.

“Men jeg kan have en helt 
anden risikoprofil end mine 
kunder, og derfor kan det være 
rigtigt for mig at agere ander-
ledes.”

Teknologi og bolig
Foruden makroøkonomiske 
nøgletal kigger han også på 
boligmarkedet, og hvordan 
teknologien udvikler sig.

“Jeg prøver at forstå nogle 
af de mønstre, der har været i 
tidligere perioder med meget 

kraftig kursopgang, men også 
meget kraftige kursnedgange. 
Hvad er det for nogle mønstre, 
der tilsyneladende går igen 
og igen? og hvordan kan man 
bruge dem som investor?” si-
ger han og fortsætter:

“Jeg tror, man skal have utro-
lig stor respekt for, at markedet 
bevæger sig i nogle cykler, som 
er meget fundamentale, og det 
er altså en kombination af ma-
kro- og pengepolitik.”

Arbejde og hobby
omvendt bruger teis Knuth-
sen meget lidt tid på fun-
damentalanalyse, altså at 
nærstudere konkrete virksom-
heder ud fra deres regnskaber.

Hvordan kan det være?
“Hvis man som jeg arbejder 

på tværs af aktivklasser, skal 
du netop analysere dem på 

tværs af hinanden. Meget af 
det, jeg beskæftiger mig med, 
er netop forholdet mellem 
f.eks. aktier og obligationer: 
Hvornår skal man have den 
ene kontra den anden. Jeg har 
brugt meget tid på at forstå de 
mønstre, der er, og hvad der 
driver de forskellige aktivklas-
ser oppefra og ned.”

For teis Knuthsen er inve-
stering både et arbejde og en 
hobby, og han har svært ved at 
forestille sig slet ikke at skulle 
investere i sin fritid.

“Jeg synes i bund og grund, 
at alt, hvad der sker omkring 
global økonomi og politik, er 
utrolig interessant. Jeg har det 
fint med, at jeg selv styrer allo-
keringen af mine egne midler, 
så jeg ligesom har snor i, hvor-
dan jeg er investeret.”

kasa@borsen.dk

Af Kasper Astrup Saugmann

en af de få gange, hvor Teis Knuthsen er afveget fra 
sin langsigtede investeringsstrategi, endte det med 

at koste ham dyrt.
“Den værste investering, jeg har lavet, er en ameri-

kansk-svensk it-aktie, der hed Razorfish, som jeg købte 
lige på toppen af dotcom-boblen,” husker investerings-
direktøren i Saxo Privatbank.

Razorfish var et it- og kommunikationskonsulenthus, 
der på toppen af dotcom-boblen i 2001 og var over 4 mia. 

dollar (35 mia. kr.) værd på den amerikanske teknologi-
børs nasdaq. i 2002 gik selskabet konkurs.

“Jeg havde hele tiden holdt mig ude af tech-selskaber-
ne, for jeg forstod dem ikke rigtigt, og så endte det med, 
at jeg blev trukket ind i det, fordi alle andre købte dem,” 
siger teis Knuthsen.

Det blev en lektie
Teis Knuthsens aktiepost i Razorfish udgjorde ved kon-
kursen en mindre procentdel af hans samlede portefølje, 
så det var ikke et afgørende slag mod hans privatøko-
nomi.

“Men det var en lektie om dels ikke at investere i no-
get, man overhovedet ikke fatter. Jeg investerede kun i 
det, fordi alle andre var helt eksalterede i sådan nogle 
dotcom-selskaber. og dels ikke at blive alt for stædig.”

kasa@borsen.dk

Afveg fra sin 
strategi og 
tabte stort

Teis Knuthsen, investeringsdirektør, Saxo Privatbank

“... det var en lektie om  
dels ikke at investere i noget, man  

overhovedet ikke fatter.  
Jeg investerede kun i det, fordi alle 

andre var helt eksalterede ...

Teis Knuthsen, investeringsdirektør, Saxo Privatbank

“Jeg tror, man skal have utrolig  
stor respekt for, at markedet bevæger  

sig i nogle cykler, som er  
meget fundamentale”


