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Afkastet for maj endte på -1,8 procent. Det betyder, at Kontra i de førte fem måneder 
af 2013 har givet et samlet afkast på -2,2 pct.  
 

Maj måned har ligesom april ikke været en god måned for Kontra. Måneden har været 
blandet for finansielle aktiver. Det begyndte med rentefald, og renten på tyske 
statsobligationer nåede ned på niveauer, som er tæt på de laveste, vi har set. Det vendte 
dog i forbindelse med en tale, som den amerikanske centralbankchef Ben Bernanke 
holdt. Her indikerede han, at vi måske var tættere på det tidspunkt, hvor man ville 
begynde at stramme pengepolitikken ved at mindske omfanget af obligationsopkøb 
(kvantitative lempelser/QE). Reaktionen på  de finansielle markeder udeblev ikke. Initialt 
så vi aktekursfald og rentestigninger. Specielt de amerikanske statsobligationer er blevet 
ramt hårdt og steg med næsten 0,5 procentpoint, for efterfølgende at falde lidt tilbage 
igen. Aktier har været bedre til at komme sig ovenpå udmeldingerne. 
 
Generelt har vi efter Ben Bernakes tale set en betydelig øget volatilitet på de finansielle 
markeder. De daglige udsving på både aktier og renter er øget betydeligt. Det kan 
indikerere, at de seneste 9 måneders ”rally”, hvor stort set alle aktivklasser har klaret sig 
godt (og meget få ting er faldet i kurs), kan være forbi. 
 
Selvom de finansielle markeder måske har overfortolket udmeldingerne og risikoen for 
en snarlig normalisering af pengepolitikken, har de seneste uger givet et billede af, 
hvordan reaktionen kan blive, når det bliver ”alvor”, og pengepolitikken reelt bliver 
strammet. Her vil det blive klart om baggrunden for de store stigninger i finansielle 
aktiver de seneste år har været ”rigelig” likviditet eller en reel forventning om, at den 
vestlige verden formår at skabe en rimelig økonmisk vækst igen. Hos Maj Invest er vi af 
den overbevisning, at USA vil klare sig bedre end, hvad de finansielle markeder 
forventer. Det er baggrunden for, at afdeling Kontra er positioneret med en relativ lav 
hedgegrad og en lav rentefølsomhed på obligationsbeholdningen.  
 
En interessant ting, som er sket i de seneste uger er, at obligationer fra ”emerging 
markets”-lande i lokal valuta har haft det rigtigt svært. Renterne er steget kraftigt 
samtidig med, at valutaerne er svækket. Denne bevægelse har været drevet af 
investeringsflow, som er flyttet fra denne aktivklasse. Det viser endnu engang, hvor 
meget likviditet og flow betyder for udviklingen på de finansielle markeder. Den 
udvikling, vi har set på emerging markets-obligationer, kan meget vel blive replikeret på 
kreditobligationer og principielt også aktier, hvis investorerne vælger at parkere deres 
likviditet andre steder. Hos Maj Invest er vi selvfølgelig meget opmærksomme på  
udviklingen og forsøger efter bedste evne at positionere Kontra ud fra vores 
forventninger til, hvordan de finansielle markeder vil reagere. Både i forventning til den 
fremtidige økonomisk vækst, men også i forhold til hvad en stramning af 
pengepolitikken vil betyde for de finansielle markeder.   
 
Det lidt skuffende afkast i maj stammer fra de fleste aktivklasser. Obligationer har givet 
ca. -1 pct. primært drevet af både stigende renter og valutabevægelser (norske kroner 
og Singapore-dollar er svækket). De defensive aktier har ligeledes oplevet fald, og der-
udover har både guld og aktieafdækningen bidraget negativt til afkastet.  
 
Peter Mosbæk, 5. juni 2013. 

Månedsopdatering maj 2013 
Maj Invest Kontra 

Hovedelementer i Kontra 
 
Obligationer: 65 % 
Guld aktier: 0 % 
Guld ETF’er: 5 % 
Andre aktier: 28 % 
Andet:  2 % 
 
Hedgegrad: 12 % 
 
 
Valutaeksponering i Kontra 
 
DKK: 13 % 
NOK 15 % 
SGD 16 % 
SEK 13 % 
CHF 12 % 
EUR: 9 % 
USD: 20 % 
Øvrige: 2 % 
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