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Maj Invest Kontra gav i juli måned et afkast på 0,4 procent. For hele 2014 har af-
deling Kontra givet et afkast på 5,3 pct.  

Renterne falder og falder, mens aktierne generelt stiger. I juli måned har 
rentefaldet dog været koncentreret i Europa, mens aktiestigningerne har været 
koncentreret udenfor Europa. Europæiske aktier har generelt haft det svært. F.eks. 
er det tyske DAX-indeks faldet med godt 2 pct., hvilket betyder, at afkastet for 
2014 nu er tilbage på 0 pct. Til sammenligning er globale aktier i 2014 steget med 
5 pct., og det amerikanske S&P-indeks er steget med 7 pct. Den svage 
performance for europæiske aktier skyldes nok skuffende nøgletal fra Europa, men 
også at uroen i Ukraine igen er blusset op og har fået de europæiske politikere til 
at vedtage nye sanktioner, som vil have negativ indflydelse på den europæiske 
økonomi. Endelig er skeletterne begyndt at vælte ud af skabene i Portugal, hvor en 
af de største banker er i meget store problemer, efter at deres moderselskab er 
gået konkurs. Banken har tabt så meget, at den nu er blevet restruktureret. De 
dårlige lån er blevet i den oprindelige bank, mens de ”sunde” engagementer samt 
indskud og seniorgæld er flyttet til en ny bank. Aktionærer og ansvarlig kapital er 
blevet tilbage. Denne case viser, at det trods alt ikke er risikofrit at investere i 
sydeuropæiske aktiver. Meget sundt at få det slået fast. 

Efter en opbremsning i juni måned er dollaren forsat med at blive styrket i forhold 
til euro gennem juli måned. Det er en udvikling, vi forventer vil forsætte, og vi 
fastholder derfor indtil videre en stor eksponering mod dollar og dollar-relaterede 
valutaer. 

I juli måned er afkastet primært blevet genereret i obligationsporteføljen, som har 
givet et afkast på 1,6 pct. Det er primært de amerikanske statsobligationer som 
qua styrkelsen af dollar har givet et afkast på ca. 2,5 pct. Aktieporteføljen har givet 
et beskedent positivt afkast. De stabile forbrugsaktier har givet et lille minus, mens 
medicinalaktierne har givet et mindre positivt afkast.  

Guldet har ligeledes givet et mindre positivt afkast. Det skyldes dog alene, at 
dollaren er blevet styrket. Målt i dollar er guldprisen faldet en smule. 
Guldmineaktierne er steget en smule. I forhold til den enorme volatilitet, der har 
været i både guldpris og kursen for guldmineaktier gennem de seneste, år har der 
dog været tale om en meget rolig måned. 

Vi bruger i øjeblikket meget tid på at analysere, hvordan vi bedst positionerer 
Kontra til en evt. kommende nedtur på de finansielle markeder. Indtil videre er vi 
stadig relativt fortrøstningsfulde for den globale økonomi. Der er dog ingen tvivl 
om, at med det nuværende renteniveau skal man tænke alternativt for at beskytte 
sin portefølje. Statsobligationer kommer ikke til at give den store beskyttelse – 
måske snarere tværtimod. Derfor er vi i øjeblikket i gang med at undersøge 
mulighederne for at købe volatilitet til porteføljen. 

Peter Mosbæk, 1. august 2014 

Månedsopdatering juli 2014

Maj Invest Kontra 

Hovedelementer i Kontra 

Obligationer: 53 % 
Guld aktier: 5 % 
Guld ETF’er: 10 % 
Andre aktier: 27 % 
Andet:  5 % 

Hedgegrad: 11 % 

Valutaeksponering i Kontra 

DKK: 14 % 
NOK 12 % 
SGD 5 % 
CHF 7 % 
EUR: 12 % 
USD: 48 % 
Øvrige: 2 % 
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