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I marts måned gav afdelingen et afkast på 4,5 pct., hvilket er meget tilfredsstil-

lende og 1,6 procentpoint bedre end afdelingens sammenligningsindeks MSCI 

World. År-til-dato har afdelingen givet et afkast på 18,5 pct., hvilket er 2,7 pro-

centpoint bedre end sammenligningsindekset.

Mens kursstigningerne i februar måned var bredt funderede, også i lokal valuta, 

var det i marts primært Europa, der viste stigninger, mens flere andre regioner, 

herunder USA, kun udviste stigninger i kraft af en stigende dollarkurs overfor 

euro og kroner. Den altoverskyggende begivenhed på de finansielle markeder 

i marts måned var, at Den Europæiske Centralbank mandag den 9. marts påbe-

gyndte støtteopkøb af europæiske statsobligationer. Støtteopkøbene har været 

længe ventet og annonceret gennem længere tid. Selve påbegyndelsen af op-

købene har ikke haft direkte betydning for den underliggende udvikling i den 

europæiske økonomi, da den nuværende forbedring har været i gang længe, ikke 

mindst drevet af en gradvis stigning i udlånsvæksten og privatforbruget. 

Men opkøbene har, udover at presse renterne ned, også svækket euroen. Det 

førte til fortsatte positive revisioner af europæiske (eksport)virksomheders ind-

tjening og samtidig til negative revisioner af indtjeningen i amerikanske (eksport)

virksomheder. For USA’s vedkommende skete det oven i nogle måneder med 

kraftige sænkninger i forventningerne til mange amerikanske selskaber i olie-

sektoren efter det markante olieprisfald. For første gang siden finanskrisen for-

ventes det, at amerikanske virksomheder under ét ikke vil øge indtjeningen i år.

Målt i kroner var det på regionsniveau Japan, der steg mest (+6,2 pct.), efterfulgt 

af emerging markets og USA (begge +3,0 pct.) og Europa (+1,9). På sektorniveau 

viste pharma, foruden flere af de konjunkturfølsomme områder, den største stig-

ning, mens de mindre konjunkturfølsomme steg mindst. I afdelingen var det især 

de gennemsnitlige valg inden for de overvægtede sektorer industri, bl.a. japan-

ske Fanuc (industrirobotter) og amerikanske Owens Corning (byggematerialer), 

og teknologi, bl.a. japanske Nintendo (spilkonsoller) og Canon (kopimaskiner), 

der bidrog mest. Inden for pharma bidrog Novo Nordisk betydeligt positivt.

Selv om forventningerne til indtjeningen i Europa er øget, er aktiekurserne steget 

i endnu højere grad. Europa kan, efter et i historisk sammenhæng ekstraordinært 

positivt aktiemarked, føjes til den lange række af markeder, der nu har udvist 

en ikke ubetydelig multipelekspansion målt ved nøgletallene P/E og kurs/indre 

værdi. Europa er stadig billigere end USA, men forskellen er ikke så stor som tidli-

gere. Det samme gælder i mindre grad Japan. Afdelingen vil opretholde overvægt 

i Japan og Europa som følge af den relative prisfastsættelse samt potentialet for 

større indtjeningsvækst i disse regioner, men overvægtene vil blive nedbragt ved 

at mindske undervægten i USA og eventuelt emerging markets.

Som omtalt er aktierne absolut set ikke længere lavt prisfastsat, men relativt til 

obligationer er mange aktier stadig attraktive, ikke mindst inden for de konjunk-

turfølsomme områder.
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