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I oktober måned gav afdelingen et afkast på -1,2 pct. Det er 2,6 pct. 

mindre end afdelingens sammenligningsindeks MSCI World. År-til-dato 

har afdelingen dermed et afkast på 6,7 pct., hvilket er 8,1 pct. mindre end 

sammenligningsindekset. Afdelingen har dog siden lanceringen i december 

2005 givet et afkast på 68,9 pct., eller 14,4 procentpoint mere end 

sammenligningsindekset, der har givet 55,2 pct.

Set over hele oktober måned udviste markedet i lokal valuta et beskedent 

positivt afkast, der dog var lidt højere målt i kroner som følge af en stigende 

dollar. Det beskedne afkast dækkede over store udsving, idet markedet først 

faldt med 7-8 pct. for derefter at stige med godt 10 pct. Kursfaldet synes 

ikke at have baggrund i nye, enkeltstående forhold, men var sandsynligvis 

en kombination af bl.a. svage kinesiske og europæiske nøgletal, afslutning 

af støtteopkøb fra den amerikanske centralbank og ebola-frygt, der alle har 

været kendte usikkerhedsfaktorer gennem et stykke tid.

De kraftige kursstigninger i anden halvdel af måneden kunne til gengæld 

tilskrives positive nyheder, idet regnskabssæsonen viste, at virksomhederne 

i gennemsnit aflagde bedre end ventede regnskaber.

Målt i danske kroner var det USA og emerging markets-landene, der steg på 

markedsniveau med henholdsvis 3,2 pct. og 2,0 pct., mens Japan og Europa 

udviste fald på henholdsvis -0,6 pct. og -1,8 pct. På sektorniveau var det 

især pharma og forsyning, der steg mest, mens energi- og råvaresektorerne 

faldt kraftigst. Afdelingens afkast var ikke tilfredsstillende og negativt 

påvirket af overvægten i europæiske og japanske aktier. På sektorniveau 

var især varigt forbrug negativt påvirket af en overvægt i japanske bil- og 

lastvognsproducenter (Honda og Isuzu Motor). Overvægten i teknologi 

påvirkede også negativt, bl.a. som følge af investering i japanske Canon, 

og det påvirkede også afkastet negativt, at der ikke var investeret i Apple, 

som steg kraftigt i markedet. Inden for energisektoren påvirkede især 

efterforskningsselskaber (bl.a. Continental Ressources) også afkastet 

negativt som følge af de faldende oliepriser. Hvad angår enkeltselskaber 

påvirkede især den engelsk-baserede bank Standard Chartered afkastet 

negativt.

Det negative afkast for oktober måned illustrerer afdelingens udfordringer 

for hele 2014, hvor afkastet har udviklet sig betydeligt mindre positivt 

end den generelle markedsudvikling. Det er overordnet sket som følge 

af en overvægt i sektorerne industri og finans samt overvægt i Europa og 

undervægt i USA på et tidspunkt, hvor dollaren er steget relativt kraftigt.

Når resultaterne gennem en periode ikke udvikler sig som forventet, giver 

det naturligt anledning til overvejelser om valget af investeringsstrategi. 

Afdelingen har siden etableringen fulgt den samme investeringsstrategi, som 

tager udgangspunkt i fundamental og langsigtet analyse af enkeltselskaber 

på den ene side og generelle konjunkturforhold på den anden side.
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I afdelingens samlede snart niårige levetid har denne tilgang i gennemsnit 

givet et højere afkast end markedsafkastet. Hertil kommer, at tilgangen er 

kendetegnet ved en erfaringsbaseret tro på, at mean reversion ofte vil gøre 

sig gældende. Aktier, der er faldet kraftigt, vil med andre ord ofte have øget 

sandsynlighed for at stige i kurs og omvendt.

Det gælder ikke mindst, hvis der ikke er ændret væsentligt på holdningen 

til den underliggende udvikling i de enkelte selskaber eller konjunkturerne, 

hvilket netop er tilfældet.

Holdningen til enkeltaktierne i porteføljen er således generelt uændret. 

Porteføljens selskaber er i gennemsnit prisfastsat på niveau med markedet, 

men med en højere forventet indtjeningsvækst og evne til at forrente 

egenkapitalen. Forventningen til øget vækst i Europa og til dels Japan er 

tilsvarende intakt. Derfor fastholdes investeringsstrategien og afdelingens 

regionale og sektormæssige sammensætning, men dog fokuseret på lidt 

færre aktier i porteføljen.

Henrik Ekman, 11. november 2014.


