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AF CARSTEN LARSEN

Børsens Aktiespil blev af-
gjort i de allersidste timer. 
I dagene op til tvangsind-
løsningen var stillingen tæt 
i toppen, men det var vogn-
mand Leo Sigvardsen i Tjele 
nær Viborg, som overraske-
de alt og alle med en formi-
dabel slutspurt. Han havde 
ramt en sand vinderkombi-
nation inden for biotek. To-
potarget og Neurosearch 
endte med at sende Leo Sig-
vardsen så langt frem i feltet, 
at alle konkurrenterne forto-
nede sig i bakspejlet. 

»I løbet af onsdagen lagde 
jeg mærke til, at jeg var langt 
foran den nærmeste forføl-
ger. Og da vi var kommet et 
stykke hen på eftermidda-
gen begyndte det at gå op 
for mig, at jeg var ved at vin-
de Børsens Aktiespil,« siger 
Leo Sigvardsen.

Hans turboportefølje blev 
først sendt af sted af Topo-
target, der landede en ny 
amerikanske samarbejds-
partner i form af Spectrum 
Pharmaceuticals. Den ny-

hed sendte fl uks Topotar-
get-aktien i vejret med 60,9 
pct. på aktiespillets næst-
sidste dag. 

Det var imidlertid Neuro-
search, der afgjorde akstie-
spillet den allersidste dag 
efter de præsenterede overra-
skende positive resultater fra 
kliniske forsøg med lægemid-
let Huntexil. De investorer, 
der havde købt Neurosearch 
forud for fordoblingen af ak-
tiekursen, kunne efterfølgen-
de trække det helt brede smil 
frem af posen. 

Dobbelt fuldtræffer

Det største smil sidder imid-
lertid på Leo Sigvardsen. 
Hans dobbelte fuldtræffer 
inden for biotek sikrede ham 
nemlig en sikker førsteplads 
i Børsens Aktiespil og der-
med også fornøjelsen af at 
køre hjem i en Lexus IS 250 
aut. til en værdi af 600.000 
kr. Og det var en erfaren her-
re i aktiespilsregi, der efter 
mange års deltagelse endelig 
høstede ikke bare en gevinst, 
men hovedgevinsten. Og 
han har med årene udviklet 

en næse for, hvad der skal til 
for at vinde et aktiespil.

»Risiko er gratis i et aktie-
spil, så derfor tager jeg også 
meget mere risiko i et ak-
tiespil, end jeg nogensinde 
kunne fi nde på i virkelighe-
den,« lyder det taktfast fra 
Leo Sigvardsen.

Det er imidlertid ikke risi-
ko for enhver pris. Det hæn-
ger sammen med, at Leo 
Sigvardsen følger med i er-
hvervsnyhederne for at fi nde 
inspiration til det næste in-
vesteringstræk.

»Topotarget købte jeg al-
lerede tidligt i spillet, da jeg 
læste, at de ledte efter en 
amerikansk samarbejds-
partner. Og her forventede 
jeg, at aktiekursen ville sky-
de i vejret, hvis det kunne 
lykkes,« forklarer Leo Sig-
vardsen.

Strategi med risiko

Efterhånden som Leo Sig-
vardsen fi k kæmpet sig op 
gennem rækkerne, så blev 
strategien også mere risiko-
betonet.
»Neurosearch var et vel-

overvejet sats, da jeg havde 
læst i Børsen, at det var en 
af de aktier, der kunne sky-
de i vejret. Og jeg vurdere-
de, at hvis jeg skulle have en 
chance for at placere mig i 
toppen af årets aktiespil, så 
var biotek et godt sted at in-
vestere. De høje afkast, lige 
inden spillet sluttede, var så 
rendyrket held,« siger Leo 
Sigvardsen.

Han er til daglig selvstæn-
dig vognmand, hvor han 
kører containere for Dania 
Trucking på Århus Havn. 
Det er derfor også med et 
bredt smil, at han prokla-
merer, at hovedgevinsten 
har seks cylindre. 

Alt imens snakken går 
frem og tilbage, kommer 
det igen og igen fra Leo Sig-
vardsen, at han altså ikke 

har nævneværdig forstand 
på aktier. Ikke desto min-
dre kan han alligevel sætte 
»Vinder af Børsens Aktie-
spil 2009/10« på visitkor-
tet. Og det er jo en titel, han 
har gjort sig fortjent til gen-
nem de fi re måneder aktie-
spillet løber over.

carsten.larsen@borsen.dk

Intens slutspurt afgør 

Vindernes vandring
Indekseret udviklingen i vindernes porteføljer uge for uge fra spilstart til spilslut
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Vognmand Leo Sigvardsen (th) fra Tjele fi k overrakt præmien i Børsens Aktiespil, af brandmanager Ulrik Velser fra Toyota Danmark. Den splinternye Lexus IS 200 aut. til 
600.000 kr.  kunne derefter køre ham og fruen standsmæssigt hjem til Jylland. Foto: Magnus Møller

Biotekaktier 
spillede en 
central rolle for 
slutspurten ved 
den sidste 
handelsdag, hvor 
der blev byttet 
godt og grundigt 
rundt på 
topstillingen
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Børsens Aktiespil
Top-25 – vindere i aktiespillet

Leo Sigvardsen Tyrengod48/61 Tjele 393.017 57,21 Lexus IS 250
Henrik Filskov Spekulant.dk Horsens 371.105 48,44  *30.000
Jens Bloch jens bloch Herning 363.115 45,25 10.000
Peter Skov-Buch Skov-Buch København SV 360.926 44,37 5.000
Astrid Kougios Pedersen Astrid Kougios Pedersen Vejle 359.975 43,99  *6000
Uffe Hasager Bach SantMaria Lemvig 359.579 43,83 2.000
Birger Andersen Hanne07 Vejle 359.050 43,62 2.000
Poul Peter Holbek makrellen Allerød 358.247 43,30  *4.000
Poul-Erik Jensen Poul-Erik Jensen Fåborg 357.179 42,87 2.000
Camilla Jensen Camilla Slagelse 356.740 42,70 2.000
Frank Kristensen Michalski mariusgus Ikast 356.676 42,67 1.000
Dan Andersen zen1zen1 Hadsten 356.541 42,62 1.000
Carlo Bonacci fontana Odder 356.474 42,59 1.000
Ole Hvid 4583971 Nykøbing F 356.355 42,54 1.000
Lars Schandorff Lars0 Herning 356.126 42,45 1.000
Peder Skyt Hulemand Hvidovre 356.055 42,42 1.000
Abdullah Öksüz Ab Slagelse 355.788 42,32 1.000
René Luis Jacobsen Amado Amado Invest København N 355.712 42,28 1.000
Kurt Hansen Fiskemanden Korsør 354.835 41,93 1.000
Ole Toft Carsten Værløse 353.934 41,57 1.000
Jesper Brendholdt skattebasse Frederiksberg 353.358 41,34 1.000
Lasse Møller Møller's Virum 353.311 41,32 1.000
Allan Bjørn Allan Bjørn Lyngby 352.517 41,01 1.000
Jens Hansen Jens Hansen Toreby L 352.144 40,86 1.000
Arne Christiansen arne christiansen Ishøj 351.282 40,51 1.000
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Nr.* Navn Alias By Formue Afkast, pct. Præmie

*Den opnåede præmie kan afvige fra den endelige placering i spillet, da hver person kun kan vinde én præmie. [ABON.]-markeringen betyder, at deltageren er 
abonnent, og dermed har vundet én af præmierne på henholdsvis 5000, 3000 og 2000 kr.til de tre bedst placerede abonnenter på dagbladet Børsen. Alle vindere 
får direkte besked.  Samtlige vindere i den samlede stilling og puljerne kan ses på aktiespil.borsen.dk
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AF CARSTEN LARSEN

Lavere udsving på aktiemar-
kederne også kendt som vo-
latilitet gav en forholdsvis 
tæt kamp om førsteplad-
sen i årets optionsspil – ikke 
mindst sammenlignet med 
Børsens Aktiespil sidste år, 
hvor volatiliteten var helt i 
top. 

Meget volatile markeder 
giver typisk mulighed for at 
hente meget store gevinster 
hjem ud fra devisen om, at 
risiko og afkast traditionelt 
følges ad. Årets vinder af op-
tionsspillet, Jens Helbo, har 
dækket sig ind under et ali-
as-navn, der umiddelbart 
ligger langt fra hans præ-
station. Under navnet Bet-
tepjevs har han nemlig hen-
tet det højeste optionsafkast 
hjem gennem en nærmest 
rendyrket tro på stigende 

■

selskaber. Han har hentet 
nogle af sine bedste options-
afkast på selskaber som GN 
Store Nord og FL Smidth, 
der tilsammen har givet et 
afkast på over 24.000 kr. De 
kloge placeringer indbringer 
en plads øverst på options-
podiet, hvor 10.000 skatte-
frie kroner regner ned over 
vinderen.

Jagten på afkast

For at fi nde frem til de helt 
store afkast kræver det, at 
investorerne er i stand til at 

få de helt rigtige informati-
oner frem i krystalkuglen. I 
optionsspillet er det nem-
lig muligt at investere i bå-
de faldende og stigende ak-
tiekurser gennem optioner, 
som blot er fi nansielle kon-
trakter mellem en køber og 
en sælger. 

En såkaldt call-option gi-
ver køberen af optionen ret-
ten til at købe et aktiv, som 
her er en aktie, og tilsvaren-
de sælgeren en forpligtel-
se til at sælge, hvis køberen 
ønsker at udnytte optionen. 
På samme vis fungerer det 

med put-optioner, hvor in-
vestorerne har mulighed for 
at spekulere i faldende ak-
tiekurser, da en put-option 
giver køberen en ret til at 
sælge et aktiv til en fast pris, 
hvor fortjenesten vil udgøre 
forskellen mellem den pris 
og kursfaldet. På den måde 
kan der altid skabes et po-
sitivt afkast, hvis man vel at 
mærke er i stand til at forud-
se, hvilke aktier der vil stige 
og falde.

carsten.larsen@borsen.dk

Tro på optur 
blev kronet med succes

Tre vindere i optionsspillet

Nr. Navn Alias By Nettoafkast Præmie
1 Jens Helbo Bettepjevs Allingåbro 25.779 10.000
2 Ib Rugaard Ibrug Taastrup 23.187 6.000
3 Arne Andersen Kurskongen Ribe 20.024 4.000

Nettoafkastet er udelukkende baseret på den enkelte porteføljes optionsinvesteringer. Alle vindere får direkte besked
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Det norske eliteindeks, OBX, klarede det over 
dobbelt så godt som det næstbedste marked un-
der Børsens Aktiespil. Her vil mange af dem, der 
har oplevet solide stigninger i deres porteføljer, 
nikke genkendende til shippingselskabet Gol-
den Ocean Group, som var den absolutte høj-
despringer på det norske aktiemarked med en 
stigning på 60,3 pct. under aktiespillet. 

I den modsatte ende af indekset var solcel-
leproducenten Renewable Energy Corporati-
on det eneste selskab med negativ udvikling i 
aktiekursen. Det blev imidlertid også til et ef-
tertrykkeligt tab for dem, der satsede grønt fra 
 begyndelsen af efter et samlet tab på 27,3 pct.

Den grønne bølge slog trods klimatopmøde i 
København heller ikke igennem hos Vestas, som 
tabte 21,8 pct. under aktiespillet. Vestas har al-
tid været en af de absolut mest holdte og handle-
de aktier under Børsens Aktiespil. Den negative 
kursudvikling hos Vestas har derfor ramt man-
ge deltagere negativt i årets aktiespil. Trods de 
negative takter fra Vestas så leverede det danske 
aktiemarked det næstbedste resultat efter Nor-
ge. Her var det igen shippingselskaber der trak 
for med D/S Norden og A.P. Møller-Mærsk helt 
i front.

Næsten alle aktiemarkeder i årets aktiespil 
gik frem i modsætning til sidste år, hvor samt-
lige aktiemarkeder gik tilbage. Til trods for de 
mere positive takter i årets aktiespil blev vinde-
rens afkast kun halvt så stort som vinderens af-
kast sidste år. Forklaringen er, at aktiemarke-
derne var ekstremt volatile under den negative 
udvikling. Og her var der altså mulighed for at 
hente helt ekstreme afkast sammenlignet med 
den seneste udgave af Børsens Aktiespil.

carsten.larsen@borsen.dk

■

Norge det 
stærkeste 
marked

C20 DK 7,7
C All DK 9,4

OBX Norge 19,9
OMX Sverige 8,7
HEX25 Finland 7,5

FTSE 100 UK 6,4
CAC 40 Frankrig -0,6
DAX 30 Tyskland -0,7
AEX Holland 6,7

S&P 500 USA 8,4

Stærkest udvikling i Norden og USA
Indeks Kursudvikling i pct. 30. sep - 3. feb.*

* Alle indeks er opgjort i danske kr.


