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I september måned har afdelingen givet et afkast på 0,2 pct. Det er 0,9 pct. 

lavere end afdelingens sammenligningsindeks, MSCI Verden. År-til-dato har 

afdelingen givet et afkast på 7,9 pct., hvilket er 5,2 pct. mindre end sammen-

ligningsindekset. Afdelingen har siden lanceringen i december 2005 givet et 

afkast på 71 pct., eller 18 procentpoint mere end sammenligningsindekset.

September var blot få dage gammel, da chefen for Den Europæiske Central-

bank, Mario Draghi, annoncerede nye pengepolitiske lempelser med henblik 

på at få gang i væksten i Europa. Samtidig var valutamarkederne begyndt 

at inddiskontere den forventede effekt af, at den amerikanske centralbank 

omvendt vil stoppe sine støtteopkøb i obligationsmarkedet i løbet af oktober 

måned.

Tilsammen har disse forhold ført til en yderligere stigning i dollarkursen i 

løbet af september måned. Dermed ville man målt i danske kroner opleve 

det som om, at der har været stigende kurser på de internationale aktiemar-

keder, selv om det modsatte faktisk var tilfældet. Rent faktisk er de interna-

tionale aktiemarkeder samlet set faldet et par procent i det seneste kvartal 

målt i lokal valuta, mens de målt i danske kroner er steget med 5,9 pct.

Ser man på udviklingen i september, var det målt i danske kroner Japan 

(+3,5 pct.) og USA (+2,6 pct.), der steg mest. Udviklingen i Europa (+0,3 pct.) 

var flad, mens emerging markets-landene (-3,7 pct.) faldt kraftigt i lyset af 

den amerikanske centralbanks snarlige tilbagetrækning af støtteopkøbene 

af obligationer. Det ventes at ville begrænse risikoappetitten i forhold til 

emerging markets som aktivklasse. På sektorniveau var det især pharma- 

og teknologiaktier, der steg mest, mens energi- og råvaresektorerne faldt 

kraftigst. Førstnævnte som følge af kraftigt faldende oliepriser pga. stigende 

olielagre og stigende dollarkurs.

Afkastet i afdelingen var ikke tilfredsstillende, hverken absolut eller rela-

tivt i forhold til sammenligningsindekset. Det er fortsat overvægten af in-

dustrivirksomheder og overvægten af europæiske aktier (eller undervægten 

af amerikanske aktier), der påvirker afdelingens afkast negativt. Blandt in-

dustrivirksomhederne var det bl.a. den svenske værktøjsproducent Sandvik, 

den amerikanske producent af byggematerialer Owens Corning og den itali-

enske producent af Iveco-lastbiler og landbrugsmaskiner CNH Industrial, der 

bidrog negativt.

Ud over overvægten af industrisektoren og europæiske aktier bidrog afde-

lingens investeringer i de to amerikanske producenter af olie og skiffergas 

Continental Ressources og Chesapeake negativt som følge af faldende olie- 

og gaspriser. 

Holdningen til industriselskabernes prisfastsættelse og deres muligheder 

for at øge indtjeningen i lyset af en fortsat global konjunkturfremgang er 
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uændret positiv, men afdelingen har været for tungt og for tidligt investeret 

inden for området. Det samme gælder europæiske aktier. Begrundelsen har 

bl.a. været en forventning om fremgang i de europæiske konjunkturer. Selv 

om mange i markedet ikke deler dette syn, er det stadig forventningen i af-

delingen, hvorfor overvægten opretholdes. 

Den afventende holdning blandt mange aktieinvestorer deles ikke af en 

række børsnoterede selskaber. De har således gennem en længere periode 

tilbagekøbt egne aktier. I nogle tilfælde finansieret ved øget gældsætning 

som følge af den lave rente.

På det seneste er mange selskaber i naturlig forlængelse heraf begyndt at 

foretage store opkøb. De skeptiske markedsdeltagere vil sige, at virksomhe-

derne er nødt til at købe sig til vækst, i erkendelse af at væksten i økonomien 

er for lav.

Den positive udlægning kunne imidlertid også være, at den stigende opkøbs-

aktivitet ud fra en finansiel synsvinkel blot afspejler de billige finansierings-

muligheder og lave værdiansættelser.

Henrik Ekman, 8. oktober 2014


