Fundamental Invest December 2020
Forrygende årsafslutning
Efter en november måned med et afkast på 12,4%, fortsatte de danske aktier opturen i december.
Året 2020 går over i historien, hvor det efter at have set forfærdeligt ud i forårsmånederne ender med et afkast, de
færreste havde turde drømme om.
Hos Fundamental Invest kan vi glæde os over, at 13 af vore selskaber i december er steget med over 10%, og igen i
december er NKT, B&O, Chemometec og Vestas blandt de store bidragsydere.
Opjusteringer fra B&O og Chemometec har sendt kursen i vejret, og bølgen af likvider, som bliver placeret i selskaber
med en grøn profil, fortsætter og er medvirkende til nye kursrekorder for NKT og Vestas.
Særlig NKT har de seneste måneder haft en imponerende kursudvikling trods en kapitaludvidelse, men meget tyder
på, at festen kun lige er begyndt, og at selskabet står over for en lang årrække med stadig stigende indtjening. Som et
af de selskaber som vil få allermest nytte af de enorme infrastrukturinvesteringer øremærket til grøn energi de næste
10-20 år, vil selskabet også være et oplagt opkøbsmål for en større industriel spiller.
Vi går ud af 2020 med Corona-skyer hængende over hovedet i hele den vestlige verden, men også med håbet om at
vaccinernes indtog gradvis vil fjerne bekymringerne.
Et præsidentskifte i USA og en sidste øjebliks Brexit-aftale er også med til, at vi går ind i 2021 med forsigtig optimisme,
og året bliver spændende bl.a. med masser af nye selskaber på vej mod notering på First North-børsen. Disse skal
selvfølgelig vurderes nøje, men vi håber at finde en eller flere nye ”Penneo’er”, som på et halvt år er steget fra kurs 11
til 45.
Fundamental Invest slutter året af med en stigning på 9,3% i december, hvilket bringer årets afkast op på 29,7%.
Med håbet om, at de gode takter fortsætter, ønskes I alle et Godt og lykkebringende Nytår.
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