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Hovedelementer i Kontra
Obligationer:   57 %
Guldaktier:   4 %
Guld-ETF'er: 9 %
Andre aktier: 20 %
Andet: 10 %

Hedgegrad: 10 %

Valutaeksponering i Kontra
DKK:   72 %
NOK:   10 %
SEK:  9 %
CHF: 6 %
USD: 1 %
Øvrige: 2 %

Kontra gav i april måned et afkast på 0,5 pct. For de første fire måneder af 

2015 er afkastet på 6,2 pct.

I seneste månedsopdatering beskrev jeg det attraktive i at positionere sig til 

en stejlere rentekurve i særligt tyske statsobligationer. Alle renter er meget 

lave, men 30-årige renter er drevet til så lave niveauer af manien omkring 

de europæiske kvantitative lempelser, at det kan forekomme absurd. Vi fik 

desværre ikke etableret positionen i afdelingen, før renterne i slutningen af 

april begyndte at stige igen. Renterne er stadig meget lave og rentekurven 

flad, men vi vurderer ikke, at niveauet er så attraktivt som tidligere i april og 

afventer derfor bedre niveauer. Overordnet set ser vi stadig rentestigninger 

som en af de største risici for stabiliteten på de finansielle markeder. Mange 

aktiver er handlet op i pris på baggrund af de meget lave renteniveauer. 

Samtidig er der ingen, der kender konsekvenserne af de seneste års penge-

politiske eksperimenter. Uanset hvad vil rentestigninger føre til, at en række 

aktiver, der er prissat i forhold til obligationsmarkedet, skal revurderes. Det 

gælder primært ejendomme, infrastruktur og de aktier, som nogle mener, 

minder om obligationer.

Normalt argumenterer man for, at når der kommer rentestigninger, er det 

fordi, der også kommer vækst, og man derfor kan forsvare en højere pris-

fastsættelse af disse aktiver. Hos Maj Invest mener vi, at den samlede gæld 

og dermed gearing i samfundet er for høj til, at vi vil opleve vækstrater, som 

for alvor kommer til at rykke noget. Det er baggrunden for, at centralban-

kerne gør, hvad de kan for at holde renterne nede, så længe som muligt. 

Statsobligationer fra velkonsoliderede lande vil kun give meget begrænset 

beskyttelse i forbindelse med uro på de finansielle markeder. Til gengæld vil 

rentestigninger i sig selv kunne udløse finansiel uro. Derfor vil rentefølsom-

heden i Kontra ikke blive øget, og det er ikke usandsynligt, at vi nedbringer 

rentefølsomheden til nul.

I Kina er der efter vores vurdering gang i en vaskeægte aktieboble. Det ki-

nesiske aktieindeks CSI 300 er det seneste år steget fra ca. 2200 til 4800. 

Samtidig er omsætningen mere end tidoblet og andelen af lånefinansierede 

køb eksploderet. Rygterne går på, at både private, hjemmegående husmødre 

og virksomheder (inkl. statsejede) deltager i festen. Tilbage i 2007 blev kine-

siske aktier ligeledes handlet voldsomt i vejret for efterfølgende at kollapse. 

Det kommer nok også til at ske denne gang. Spørgsmålet er bare hvornår. 

Prisfastsættelsen af visse segmenter af aktiemarkedet indikerer, at grådig-

heden har fået overtaget, og at mange investorer i højere grad frygter at 

gå glip af afkast end at tabe penge. Dette kan uden problemer fortsætte en 

længere periode, men er normalt et tegn på, at det meste af festen er ved at 

være overstået.
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