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Hovedelementer i Kontra
Obligationer:   56 %
Guldaktier:   4 %
Guld-ETF'er: 11 %
Andre aktier: 22 %
Andet: 8 %

Hedgegrad: 10 %

Valutaeksponering i Kontra
DKK:   45 %
USD:   22 %
NOK: 11 %
SGD: 7 %
CHF:  6 %
EUR: 6 %
Øvrige: 3 %

DK00600037455

I august 2011 gav Maj Invest Kontra med 9,4 pct. sit bedste afkast til dato. Den 

måned faldt europæiske aktier med næsten 20 pct. I november 2008 gav Kontra 

et afkast på 7,9 pct. I november 2008 var det globale finansielle system meget 

tæt på at gå i opløsning på grund af de afledte effekter af Lehmanns konkurs. I 

januar 2015 gav kontra et afkast på 6,5 pct., hvilket er det tredje højeste måneds-

afkast, siden Kontra blev etableret. Januar bød dog ikke på et kollaps i prisen på 

finansielle aktiver. Det eneste, som for alvor er kollapset, var euroen og renterne 

på lange europæiske obligationer. 

Januar har på mange måder været en meget interessant måned på de finansielle 

markeder. Man kan diskutere, om det i længere perspektiv har været en god 

måned, men interessant har den været. Det meste har centreret sig om den euro-

pæiske centralbank, ECB, og deres pengepolitik. Rentefaldet og faldet i euro de 

seneste måneder har primært været drevet af tårnhøje forventninger til et kom-

mende opkøbsprogram for diverse obligationer. Endnu før opkøbsprogrammet 

var meldt ud, så den schweiziske nationalbank sig nødsaget til at opgive deres 

midlertidige fastkurspolitik over for euro og lade deres valuta flyde frit. Det skete 

3½ år efter, at valutaen blev låst til euroen. Resultatet var voldsomt, og valu-

taen blev umiddelbart efter annonceringen styrket med op til 40 pct. i forhold til 

euroen. En lang række investorer havde solgt schweizerfranc i forventning om, 

at centralbanken ville opretholde fastkurspolitikken. Da mange af positionerne 

var gearede (for lånte penge) betød det, at en lang række kunder med det samme 

blev tvunget til at lukke deres positioner. Dette flow var den primære årsag til, 

at valutaen blev styrket så kraftigt. I 2011 var der eksempelvis mange danske 

landmænd, som tabte stort på at spekulere i en svækkelse af schweizerfranc. De 

er blevet tvunget ud af deres positioner. Erfaringerne har ikke forhindret nye, 

håbefulde sjæle i at blive kørt over på samme måde her godt tre år senere. 

Afdeling Kontra havde ved udgangen af januar måned 6 pct. i schweizerfranc, 

som dog stammer fra de defensive aktier. Da aktierne samtidig er faldet, var ge-

vinsten begrænset. Vi har tidligere også haft obligationer, men vi valgte desværre 

ikke at geninvestere provenuet i schweizerfranc, da obligationerne udløb. Det 

ville ellers have været rigtigt sjovt. 

Selvom markedets forventninger/krav til ECB var tårnhøje, lykkedes det alligevel 

centralbanken at overraske markedet positivt. De vil købe endnu flere obliga-

tioner end selv de mest optimistiske analytikere havde forestillet sig. Effekten 

udeblev da heller ikke. Euro over for dollar faldt til omkring 1,12, 30-årige tyske 

renter faldt til under 1 pct., og aktierne steg. Personligt er jeg meget skeptisk 

vedr. effekten af disse obligationsopkøb. Jeg anerkender, at det har været med 

til at svække euroen, hvilket er nødvendigt for Europa i den nuværende situation. 

Jeg tvivler dog meget på, at effekten i øvrigt vil være andet end fremflytning af 

aktie- og obligationsafkast. Det kan godt være, at der for nuværende er behov 

for lave renter, men bagsiden af de lave realrenter er, at det fremtidige realaf-

kast på vores alles pensionsopsparinger bliver betydeligt lavere. Med en aldrende 

befolkning skubber vi bare problemerne ud i fremtiden. Havde vi været i en si-

tuation som i 2012, hvor obligationsrenterne for visse lande var meget høje, og 
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der ingen købere var, kunne obligationsopkøb give mening for at give likviditet 

til markedet. Det er ikke tilfældet i dag. Renterne er allerede banket i bund for 

alle eurolande. Jeg faldt over følgende beskrivelse af QE på internettet, som jeg 

mener rammer meget godt:

"Experts can generally agree that quantitative easing is a last resort for despe-

rate policy makers. When interest rates are near zero but the economy remains 

stalled, the public expects the government to take action. Quantitative easing, 

even if it doesn't work, shows action and concern on the part of policy makers. 

Even if they cannot fix the situation, they can at least demonstrate activity, which 

can provide a psychological boost to investors."

Eller for at opsummere: en desperat handling fra en centralbank, som er meget 

bekymret for kombinationen af lav vækst, lav inflation og meget høj og stigende 

gæld. Udviklingen i Grækenland er et godt eksempel på de udfordringer, som 

Europa står over for. Man kan undre sig over, at der er nogen, som bliver over-

raskede over, at Grækenland igen har behov for en nedskrivning af deres gæld. 

På længere sigt kan det samme meget vel blive tilfældet for Portugal, Italien m.fl. 

Indtil videre har markedet som nævnt dog taget positivt imod tiltagene fra ECB. 

Vi har benyttet styrkelsen af dollar over for euro til at nedbringe eksponeringen 

mod dollar betydeligt. Vi har ad to omgange nedbragt eksponeringen fra ca. 39,5 

pct. til ca. 22,5 pct. Som det er læsere af afdeling Kontras månedsopdatering be-

kendt, har afdelingen længe haft en stor eksponering mod dollar. Det kan godt 

være, at dollaren styrkes yderligere, men på det nuværende niveau vurderer vi, 

at det giver mening at nedbringe eksponeringen. Stort set alle investorer tror på 

en yderligere styrkelse af dollar, og det gør det svært at finde den næste investor 

til at købe dollar. 

Guldet klarede sig ikke overraskende godt i januar. Kvantitative lempelser kom-

bineret med uro i Rusland/Ukraine og Grækenland skal være godt for guldet. 

Vi har haft en længere periode, hvor guld og dollar er steget samtidig. Det er 

ikke hverdagskost. Men når man har 10-årige schweiziske statsobligationer, som 

handler til -0,2 pct. i rente, så lyder argumentet om, at guld ikke giver noget 

afkast lidt hult. 

Selvom det meste af festen nok er overstået på den korte bane, kan QE-rusen 

godt køre lidt endnu. På den korte bane vil vores fokus være at beskytte det af-

kast, afdelingen har givet. På længere sigt er risikoen for, at investorerne bliver 

skuffede, steget betydeligt. 
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