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DK0060037455  
Afkastet for marts måned var 0,1 pct. For første kvartal 2014 var afkastet 3,3 pct.  
 
Marts måned har, hvis man ser på måneden som helhed, været præget af svagt stigende 
aktier og stort set uændrede renter, hvis man ser på primo måneden i forhold til ultimo 
måneden. Måneden har i øvrigt været præget af uroen i Ukraine og Rusland. Til at  
begynde med påvirkede det de finansielle markeder i form af faldende aktier og renter, 
men det tog ikke markederne mange uger at ryste forskrækkelsen af sig. Bortset fra at 
russiske aktier og russiske obligationer er faldet forholdsvis meget, har krisen ikke haft 
den store vedvarende effekt på finansmarkederne. 
 
Guldet har generelt haft det svært i det meste af marts måned. De geopolitiske 
spændninger omkring situationen i Ukraine fik guldprisen til at stige kraftigt i 
begyndelsen af måneden, men efter der er faldet lidt mere ro over situationen i Ukraine, 
faldt guldet igen og slutter måneden med et fald på ca. 3 pct. I 2014 er guldprisen indtil 
videre steget med i alt ca. 7 pct. Guldmineaktierne har klaret sig noget bedre end guldet 
og er målt ved HUI-indekset steget med ca. 14 pct i 2014. Det er stadig vores vurdering, 
at guldmineaktier er relativt billige i forhold til guldprisen.  
 
Vi har i løbet af marts måned nedbragt rentefølsomheden i afdeling Kontra via salg af 
tyske statsobligationer. Renterne er faldet med næsten 0,5 procentpoint, siden vi købte 
dem i begyndelsen af året, og vi ser på det nuværende renteniveau væsentlig større risici 
for rentestigninger end potentiale for yderligere rentefald. Provenuet fra salget af de 
tyske statsobligationer er investeret i korte obligationer med en meget begrænset 
rentefølsomhed. Derudover har vi investeret i 10-årige norske statsobligationer. Norske 
obligationer har haft det meget svært det seneste år. En væsentlig årsag er, at den 
norske centralbank har annonceret, at de skal sælge væsentligt flere statsobligationer, 
end de tidligere har gjort. Det har medført næsten et års underperformance. De er efter 
vores vurdering nu prissat meget attraktivt, og vi har på den baggrund investeret i lange 
norske statsobligationer. Valutaeksponeringen mod norske kroner er dog ikke øget, da 
vi har solgt nogle korte obligationer i norske kroner for at finansiere købet. 
  
Vi har gennem længere tid haft en aktieafdækning på ca. 10 pct. af formuen via salg af 
DAX-futures. I forbindelse med uroen omkring Ukraine faldt tyske aktier meget i forhold 
til andre aktieindeks. Baggrunden er formodentlig, at Tyskland kan blive ramt hårdere af 
eventuelle sanktioner mod Rusland end de fleste andre lande. Vi benyttede dette relativt 
store fald i tyske aktier til at omlægge afdækningen fra det tyske DAX-indeks til det 
amerikanske til S&P-indeks. 
 
Fremadrettet er det stadig vores forventning, at det nuværende, begyndende opsving vil 
fortsætte. De seneste måneder har igen vist, at der ikke skal meget til for at ødelægge 
den gode stemning. Selvom aktier stadig er fair prissat, er det efterhånden meget svært 
at argumentere for, at de stadig er meget billige. Tværtimod er der nogle områder som 
f.eks. sociale medier, hvor aktierne endog er meget dyre. Det betyder alt andet lige, at 
der ikke skal mange skuffelser til, før investorerne vælger at sælge ud. Omvendt er der 
ikke meget som tyder på, at den økonomiske vækst stopper op, hvilket vil holde en 
hånd under risikoaktiver som aktier. 
 

Peter Mosbæk, 3. april 2014. 
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Hovedelementer i Kontra 
 
Obligationer: 56 % 
Guldaktier: 4 % 
Guld ETF’er: 11 % 
Andre aktier: 25 % 
Andet:  4 % 
 
Hedgegrad: 10 % 
 
 

 
Valutaeksponering i Kontra 
 
DKK: 12 % 
NOK 15 % 
SGD 11 % 
CHF 6 % 
EUR: 16 % 
USD: 42 % 
Øvrige: 0 % 
 
 

Peter Mosbæk 
CIO, obligationschef, ansvarlig for 
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Peter har opnået en bred erfaring 
inden for obligationsområdet 
gennem mere end 15 års arbejde 
med handel og rådgivning. 
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