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Maj Invest Aktier

I januar måned gav afdelingen et afkast på 4,3 pct., hvilket er 0,9 procentpoint 

mindre end afdelingens sammenligningsindeks MSCI World målt i danske kroner. 

Siden lanceringen i december 2005 har afdelingen givet et afkast på 79,5 pct., 

eller 9,8 procentpoint mere end sammenligningsindekset.

Den omskiftelige udvikling i december fortsatte ind i januar. Store olieprisfald, 

stor stigning i dollar, valutauro i Schweiz og Den Europæiske Centralbanks an-

noncering af et opkøbsprogram for statsobligationer gav stor aktivitet og usik-

kerhed i markederne. Guldprisen steg med knap 10 pct. i løbet af måneden. Målt i 

kroner var markederne generelt kendetegnet ved betydelige kursstigninger. Især 

europæiske aktier fik stor opmærksomhed og steg kraftigt gennem det meste af 

januar måned i forventning om ECB’s annoncering af støtteopkøb af obligationer. 

Dollarkursen steg kraftigt af samme årsag, og det har positiv effekt på mange 

europæiske virksomheders indtjening, hvilket var med til at støtte de europæiske 

aktier. Tilsvarende så man, at forventningerne til indtjeningen i amerikanske virk-

somheder blev sænket pga. den styrkede dollar. For første gang i mange år for-

venter analytikerne en højere indtjeningsvækst for europæiske virksomheder end 

for amerikanske virksomheder. Selv om dette afspejlede sig i kursudviklingen i 

lokal valuta, betød den stigende dollarkurs, at amerikanske aktier målt i kroner 

steg 3,5 pct. i januar. Euro og kroner blev også svækket over for japanske yen, 

og det japanske aktiemarked steg 9,8 pct. målt i kroner, mens emerging markets 

steg 7,8 pct., og Europa steg 7,7 pct.

Forventningerne til ECB fik renterne til at falde yderligere, i den kortere ende af 

rentekurven endda til negative niveauer. Mens lave renter generelt opfattes som 

positivt for aktier, fordi det tvinger investorerne væk fra obligationer, er billedet 

mere blandet for aktier inden for bank- og forsikringsområdet. De lave renter 

presser bankernes rentemarginal og øger forsikringsselskabernes passiver. Da 

afdeling Aktier er højt vægtet i disse to områder, er rentefaldet gået hårdt ud over 

afdelingens afkast i forhold til sammenligningsindekset. Den høje vægt skyldes 

tiltro til, at fremgangen i økonomierne vil påvirke udlånene i bankerne positivt. I 

stedet har markedets fokus været på den negative effekt fra rentefaldet, og det er 

hovedårsagen til, at afdelingens afkast ikke kunne følge med markedet i januar. 

På selskabsniveau var det især de amerikanske forsikringsselskaber Prudential 

og AIG, den schweiziske investeringsbank Credit Suisse og engelske Royal Bank 

of Scotland, der bidrog negativt. Afdelingens eksponering inden for teknologi-

sektoren trak også ned pga. investeringen i Qualcomm, der er en  amerikansk 

producent af chips til mobiltelefoner.

Den faldende oliepris har også fået priserne til at falde i andre sektorer, og nogle 

iagtagere ser det og de lave renter som et forvarsel om deflation. I Maj Invest me-

ner vi, at den underliggende vækst i Europa er stærk nok til at undgå deflation og 

ser olieprisfaldet som et positivt bidrag til den økonomiske vækst. Derfor fasthol-

der afdelingen en relativt høj eksponering mod banker og forsikringsselskaber.
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