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Afkastet for marts endte på 1,45 procent. Det betyder, at Kontra i 2013 har givet 

et afkast på 1,06 pct.  
 

Efter en lidt svær start på året er Kontra kommet pænt igen i løbet af februar og 

marts måned. Januar var, som vi har set det mange gange før, præget af optimisme 

og inflow af nye penge, der skulle investeres. Det betød, at Kontra aktiver havde 

det svært. I løbet af februar og specielt marts blev udviklingen noget mere 

nuanceret, og Kontra klarede sig i denne periode rigtigt pænt.  
 

Som det er de fleste bekendt, har fokus i marts været rettet mod Cypern. En lille ø i 

Middelhavet som de fleste alene kender fra charterferier – eller måske fra de kon-

troverser der for snart mange år siden var mellem Tyrkiet og Grækenland om netop 

dette øsamfund. Cyperns banksektor har tabt meget store beløb på deres ejerskab 

af specielt græske statsobligationer, som blev nedskrevet ganske markant på bag-

grund af landets statsgældskrise. Som følge af banksektorens enorme størrelse i 

Cypern, har det ikke været muligt for staten at redde sektoren på egen hånd. Der-

for har man på EU-niveau arbejdet på at finde en løsning. Den løsning EU arbejde-

de sig frem til, var de finansielle markeder dog ikke specielt begejstret for. Løsnin-

gen blev blandt andet, at almindelige indskydere kommer til at betale en del af gil-

det gennem en skat på deres indeståender i de banker, som skal restruktureres. 

Hvis man ser bort fra Danmark, er det første gang siden finanskrisen startede, at 

almindelige indskydere kommer til at betale direkte. Det vækker undren, at der i 

det første udspil var lagt op til, at indskud på under EUR 100.000 også ville blive 

berørt. At det overhovedet kunne komme på tale at gå så langt ned i beløb, må 

skabe usikkerhed hos mange indskydere i andre sydeuropæiske banker, som der-

for må overveje, om placering i disse banker stadig er en god ide. 
 

Ligeledes undrer det, at EU efter at have brugt ca. EUR 1.000 mia. på at give de eu-

ropæiske banker likviditet og dermed et sikkerhedsnet, ryster denne stabilitet i 

forbindelse med forhandlinger om et lån på blot EUR 10 mia. Specielt at sætte 

spørgsmålstegn ved og dermed skabe usikkerhed til indskud under EUR 100.000 

virker meget uigennemtænkt og viser endnu engang, at det er vanskeligt at styre 

alle interessenter i EU.      
 

Situationen på Cypern kombineret med efterveerne af et grotesk valgresultat i Itali-

en har mindet alle, der måtte have glemt det, om, at krisen i Sydeuropa/Europa 

endnu ikke er overstået. Rent faktisk er det svært at finde væsentlige lyspunkter i 

specielt Sydeuropa og rigtig mange nøgletal er faktisk blevet en del værre end de 

var for et år siden.  
 

Afkast i marts måned har været drevet af vores relativt store positioner af stærke 

valutaer. Specielt har positionerne i USD og SGD bidraget positivt. De ”stabile” akti-

er i porteføljen har også klaret sig pænt. Set over hele 2013 har de stabile pharma- 

og consumer-aktier bidraget med et afkast på næsten 15 pct. Til gengæld har 

guldmineaktierne og aktieafdækningen (DAX futures) trukket ned. Som nævnt i den 

seneste version af månedsopdateringen blev guldmineaktierne solgt i starten af 

denne måned.  
 

Peter Mosbæk, 2. april 2013

 

Månedsopdatering marts 2013 
Maj Invest Kontra 

Hovedelementer i Kontra 

 

Obligationer: 69 % 

Guld aktier: 0 % 

Guld ETF’er: 5 % 

Andre aktier: 25 % 

Andet:  1 % 

 

Hedgegrad: 11 % 

 

 
Valutaeksponering i Kontra 

 

DKK: 11 % 

NOK 17 % 

SGD 16 % 

SEK 12 % 

CHF 11 % 

EUR: 12 % 

USD: 18 % 

Øvrige: 3 % 
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