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Afkastet for februar endte på 1,8 procent. 

Mens januar i høj grad var præget af pæne aktiekurs- og rentestigninger samt en 
relativ markant styrkelse af euroen, har februar i højere grad været en ”Kontra-
måned” drevet af rentefald og en svækket euro. 

Aktiemarkederne er stort set uændrede i februar dog med visse regionale forskelle. 
Eksempelvis er det amerikanske S&P 500-indeks steget med ca. 1,3 pct., det tyske 
DAX-indeks steget med 1,2 pct., det europæiske Eurostoxx50-indeks faldet med 
3,3 pct. og det japanske Nikkei-indeks steget med 4,6 pct. Guldet er faldet med 
ca. 5 pct. i februar, mens guldmineaktier har tabt endnu mere.  

Performance i februar kommer stort set udelukkende fra to faktorer: 1) faldende 
renter, og 2) en svækket euro. Renterne på de toneangivende tyske statsobligatio-
ner er faldet med ca. 0,25 procentpoint. Det svarer til et afkast i februar i størrel-
sesordnen 2,25 pct. på en 10-årig statsobligation. Den svækkede euro har betydet 
flotte afkast på de investeringer afdelingen har i ”stærke” valutaer. Eksempelvis er 
dollar steget med ca. 4,4 pct., Singapore-dollar med ca. 3,7 pct. og svenske kroner 
med ca. 2,9 pct. over for danske kroner. 

I løbet af februar er ca. 6 pct. af formuen blevet omlagt. Vi har solgt ca. halvdelen 
af porteføljens beholdning af lange (10-årige) tyske statsobligationer og i stedet 
købt norske statsobligationer med samme løbetid. Forklaringen på denne omlæg-
ning skyldes to faktorer. For det første har den norske krone tabt lidt på det sene-
ste og virker billig både mod danske kroner og relativt til f.eks. svenske kroner. 
Yderligere har lange norske statsobligationer tabt relativt til tyske statsobligatio-
ner, og vi har svært ved at se, at renteforskellen kan blive udvidet meget mere. 

Selvom det selvfølgelig ikke vil være en ensidig bevægelse, er det vores forvent-
ning, at euro vil blive svækket fremadrettet. Væksten vil være stærkere i resten af 
verden, hvilket vil styrke de fleste andre valutaer i forhold til euro. Samtidig vil for-
nyet uro i Sydeuropa også svække euroen. På den baggrund fastholder vi en relativ 
stor andel af vores investeringer i de valutaer, vi anser som stærke. 

Guldeksponeringen i Kontra er meget langt fra, hvad den var, da den toppede til-
bage i 2011. Dengang havde vi over 25 pct. investeret i guld og guldmineaktier. I 
dag er guldeksponeringen ca. 10 pct. Vi ser stadig en risiko for, at guldprisen vil 
falde yderligere den kommende tid. På den baggrund har vi valgt at nedbringe 
guldeksponeringen yderligere ved at sælge ud af guldmineaktierne. Salget af 
guldmineaktierne er sat i gang ultimo februar og er ikke afspejlet i tabellen over 
positioner. 

Peter Mosbæk, 6. marts 2013. 

Månedsopdatering februar 2013

Maj Invest Kontra 

Hovedelementer i Kontra 

Obligationer: 68 % 
Guld aktier: 6 % 
Guld ETF’er: 5 % 
Andre aktier: 19 % 
Andet:  2 % 

Hedgegrad: 10 % 

Valutaeksponering i Kontra 

DKK: 16 % 
NOK 11 % 
SGD 16 % 
SEK 12 % 
CHF 10 % 
EUR: 12 % 
USD: 16 % 
CAD: 4 % 
Øvrige: 3 % 
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