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I november måned gav afdelingen et afkast på 1,5 pct., hvilket er 1,3 

procentpoint mindre end afdelingens sammenligningsindeks MSCI 

World målt i danske kroner. I årets 11 første måneder har afdelingen 

dermed givet et afkast på 8,2 pct., hvilket er 9,7 procentpoint mindre 

end sammenligningsindekset. Afdelingen har dog siden lanceringen i 

december 2005 givet et afkast på 69 pct., eller 14 procentpoint mere end 

sammenligningsindekset.

I modsætning til de store udsving i oktober, var det meste af november 

måned kendetegnet ved en tilbagevenden til en periode præget af stabile, 

næsten daglige, stigninger i lighed med udviklingen på markederne gennem 

2013 og første halvdel af 2014. Glemt var således også en række af de 

usikkerhedsfaktorer, som ellers af mange blev fremhævet for blot en måned 

siden, og som skulle kunne begrunde øget risiko for store korrektioner i 

markedet. Det skete ikke. Målt i danske kroner var det USA (+3,4 pct.) og 

Europa (+3,2 pct.), der steg mest på markedsniveau. Derefter kom Japan 

(+1,0 pct.) mens Emerging Markets (-0,3 pct.) faldt lidt.

Alt er dog ikke som normalt. Olieprisen,  og dermed også kurserne på 

olieaktier, accelererede gennem november de fald, der for alvor begyndte 

i oktober måned og foreløbigt kulminerede i de sidste dage af november 

i forbindelse med OPEC’s halvårsmøde. Kartelorganisationen besluttede i 

modsætning til de fleste eksperters vurdering ikke at skære i produktionen, 

hvilket fik olieprisen til at styrtdykke med yderligere over 10 pct. i de sidste 

dage af november.

Det var til et niveau, der endda ligger under de fleste olieselskabers 

gennemsnitlige produktionsomkostninger på typisk 70-80 dollar pr. tønde. 

Samtidig er det under det niveau, som er nødvendigt for, at mange OPEC-

lande kan balancere deres statsbudgetter. På mødet blev der ikke lagt skjult 

på, at OPEC med beslutningen især ville forsøge at presse de amerikanske 

producenter af skifferlagsolie til at sænke produktionen. Kurserne på disse 

selskabers aktier faldt derfor ligeledes med 10 pct. eller mere.
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Desværre er afdelingens investeringer inden for energiområdet især foretaget 

i denne type selskaber. Begrundelsen herfor har været, at disse selskaber 

generelt vurderes at være blandt de få olie- og gasselskaber, der har kunnet 

øge deres reserver og produktion. De er af samme grund en væsentlig torn 

i øjet på OPEC pga. kartellets svækkede muligheder for at ’styre’ det globale 

udbud af råolie. 

Resten af porteføljens ellers gode afkast kunne ikke opveje disse betydelige 

kursfald på månedens sidste to dage. Den svage afslutning på måneden 

var dermed med til at understrege den relative underperformance for året 

som helhed. Som nævnt i sidste månedskommentar var baggrunden især 

porteføljens overvægt i Europa og undervægt i USA. Det illustreres af de to 

figurer. 

Fremadrettet vurderes betydningen af olieprisfaldet dog at være netto 

positiv for aktiemarkederne. Den lavere indtjening i energisektoren 

mere end opvejes af øgede forbrugsmuligheder hos forbrugerne og 

lavere produktionsomkostninger for mange virksomheder. To forhold, 

der tilsammen alt andet lige øger indtjeningen i de fleste øvrige dele af 

aktiemarkedet. Holdningen til aktiemarkedet generelt er derfor uændret 

positiv, og porteføljens sammensætning forventes dermed fortsat at være 

overvægtet i Japan og Europa samt i konjunkturfølsomme aktier.


