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Alternativ tilgang: Christian har
mere end fordoblet sine
investeringer
Spredning er ikke redning - i hvert fald ikke for 30-årige Christian Mitteldorf, som ikke investerer i fonde,
men fokuserer på enkeltvirksomheder, som han gerne vil eje

Christian Mitteldorf er 30 år og har investeret i de seneste otte år. Et par fejlagtige investeringer har lært
ham meget, og i dag er hans mål er at ramme fem millioner kroner, så han bliver økonomisk uafhængig.
Privatfoto
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Ekstra Bladet
Af Stine Eskildsen

Han startede sin karriere på aktiemarkedet med et par store rap over nallerne. Men
han blev hurtigt klogere. Over en årrække har Christian Mitteldorf forvandlet en halv
million til knap 1,3 millioner.

Hans hemmelighed er, at han ikke investerer så bredt, som det ellers ofte
anbefales. Han har for eksempel ikke en eneste indeksfond i sin portefølje.

- For mig er spredning ikke redning, siger den 30-årige investor, der til dagligt bor
med sin kæreste i Australien og arbejder som appudvikler.

I stedet tænker han på investering som det, det i virkeligheden er: at købe en del af
en virksomhed. Og Christian Mitteldorf har derfor kun aktier i virksomheder, som
han rent faktisk også har lyst til at eje, og hvis potentiale han tror på mange år ud i
fremtiden.

- For mig er investering et skridt mod økonomisk uafhængighed. Jeg har ikke planer
om at stoppe med at arbejde, men jeg vil gerne have muligheden på et tidspunkt.
Så jeg investerer kun i virksomheder, som jeg har en god fornemmelse af fortsat vil
have succes om ti år, siger han.

Fra medicin og mad til tobak og transport
Lige nu tæller Christian Mitteldorfs portefølje over 20 virksomheder, men planen er,
at det skal være endnu færre. Den eneste fond, han havde i portenføljen sidste år -
iShares MSCI China ETF - har han solgt fra.

- Det bunder i, at jeg gerne vil forstå de virksomheder og de markeder, jeg er
investeret i - og selvom jeg tror på, at det kinesiske marked går en god fremtid i
møde, så kender jeg ikke markedet godt nok, siger han.

I stedet er han investeret i en bred portefølje af forskellige brancher - herunder
medicin, transport, køkkener, smykker, fødevarer, tobak og banker.

I løbet af de kommende år planlægger han at skære sin portefølje til mellem 8 og 15
virksomheder.

Christians portefølje
Nedenstående virksomheder udgør Christian Mitteldorfs portefølje ved
udgangen af 2021. Efterfølgende har han solgt tre af aktierne fra - i listen
markeret med en *. Tallet i parantes er aktiernes urealiserede afkast i
procent sidste år.

Apple Inc. (341,7)
Bakkafrost (114,2)
Berkshire Hathaway Inc. B (35,9)
Carnival Corporation (-8,5)
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Har ikke tjekket krigens konsekvenser
Hvert kvartal gør han status over sine investeringer og deler ud af alle detaljer på
sin hjemmeside Mitteldorf.dk. Han sidder ikke klinet til sine investeringsapps hver
eneste dag og har slet ikke tjekket sine investeringer, siden Rusland invaderede
Ukraine.

- Det er ikke relevant for mig at tjekke hele tiden, for det er ikke nogle penge, jeg
skal hive ud nu. Jeg læser selvfølgelig nyheder hver dag, men jeg er ikke daytrader,
og jeg vil hellere spare op til at lave en større investering end at smide 1000 kroner
ind hver måned, siger han og uddyber:

- Jeg handler måske nogle gange om året, og jeg bruger tid på at undersøge
virksomhederne og deres regnskaber inden. For jeg vil gerne vide, hvad jeg køber
og være sikker på, at det er det rigtige.

Christian Mitteldorf er uddannet datatekniker og har ikke en forretningsmæssig
baggrund. Til gengæld har han selv startet et par enkeltmandsvirksomheder og har
derigennem fået et vist kendskab til virksomhedsstrukturer og regnskaber.
Derudover har han lært sig selv resten - blandt andet gennem bøger, artikler på
nettet og Youtube-videoer.

Lærte af store tab
Resultatet af Christians Mitteldorfs investeringsrejse, hvis mål er at ramme fem
millioner kroner, er, at han i dag har tæt på 1,3 millioner kroner i aktier. Af dem er
omtrent 500.000 kroner nogle, han har skudt ind, mens resten er afkast.

Men han er ikke nået dertil uden at brænde fingrene. Da han startede med at
investere for otte år siden, tabte han ad flere omgange en god portion penge på
fejlagtige investeringer.

Coca-Cola Company (28,1)
Danske Bank A/S (-23,1)
Fortescue Metals Group (38,1)
H. Lundbeck (-20,5)
H+H International (117,6)

Vis mere

Christians tip til læsestof
- Vil du være klogere på, hvordan du afkoder virksomheder i aktiemarkedet,
anbefaler Christian Mitteldorf forfatteren Benjamin Graham. Start med 'The
Intelligent Investor' og læs efterfølgende 'Security Analysis'.

- Derudover anbefaler han at læse biografier af nogle af de folk, som har
haft succes på aktiemarkedet. Selv er han inspireret af Warren Buffet og
Charlie Munger.

- Christian Mitteldorf står desuden selv bag e-bogen 'Fornuftig investering',
som er en personlig guide til nybegyndere med udgangspunkt i Warren
Buffets investeringsdogmer.

22/3/2022 8.38 PM
Side 3 af 30



Og selvom det var surt, så er han i dag glad for de erfaringer, han gjorde sig i
starten.

- Man lærer desværre bedst ved at tabe nogle penge. Man er nødt til at have noget
på spil for at lære noget om markedet og sig selv, siger han.

Her investerer Christian
Christian Mitteldorf har pt. spredt sine investeringer over tre platforme:

- Danske Bank, hvor han har sin danske bankkonto

- Nordnet

- Commonwealth Bank, hvor han har sin australske bankkonto.

Tidligere har han prøvet kræfter med forskellige investeringsplatforme og -
robotter - herunder Degiro, Freedom24, Lunar Invest, June og Lysa - men
fortrækker hovedsageligt at investere gennem den platform, hvor hans
øvrige økonomi også er samlet, nemlig banken.

 

Smider
Frimann

LIGE NU
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