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DK0060037455  
Afkastet for oktober endte på 0,2 procent. Det betyder, at Kontra i 2013 har givet et 
negativt afkast på 4,5 pct.  
 
Oktober måned er endt med at blive en rigtig god måned for aktie- og 
obligationsinvestorerne på de finansielle markeder. De stigende aktiemarkeder har 
været drevet af halvsløje nøgletal, som har overbevist aktørerne på de finansielle 
markeder om, at de pengepolitiske stramninger i USA er udskudt. Renterne er ligeledes 
påvirket af de udskudte pengepolitiske stramninger samt faldende inflation i Europa. 
Faktisk begynder flere at spekulere i, at ECB kommer til at sænke renten yderligere i 
løbet af den resterende del af 2013. Farvel til rentestigninger, goddag til rentefald? 
 
I løbet af måneden nåede vi dog at flirte med en amerikansk statsbankerot. Politikerne 
kunne ikke blive enige om budgettet og om at hæve det såkaldte gældsloft. Gældsloftet 
angiver en grænse for, hvor meget den samlede amerikanske statsgæld må udgøre og 
dermed også grænsen for, hvor mange statsobligationer der kan udstedes. I oktober 
måned var det meget tæt på, at man nåede denne grænse uden at kunne udstede nye 
obligationer. Var det sket, ville det ikke have været muligt at betale løninger samt renter 
og hovedstol på allerede udstedte obligationer. Teknisk set ville USA være gået 
statsbankerot, hvis politkerne ikke i sidste øjeblik havde udskudt problemstillingen 
nogle måneder ved midlertidigt at forhøje gældsloftet. 
 
Frem til aftalen faldt på plads, påvirkede de strandede forhandlinger de finansielle 
markeder minimalt. Alle forventede, at politikerne nok skulle finde en løsning. Derfor 
vurderede vi, at markedsreaktionen ville blive meget voldsom, hvis der ikke blev fundet 
et løsning. På den baggrund vurderede vi, at det gav mening at købe noget beskyttelse 
mod aktiekursfald, og vi valgte derfor at købe nogle relativt korte put-optioner på det 
tyske DAX-indeks. Såfremt der ikke blev fundet en løsning, ville denne investering give 
investorerne beskyttelse mod aktiekursfald. Da der som bekendt blev fundet en løsning, 
ser det ikke umiddelbart ud til, at disse optioner kommer til at generere et positivt 
afkast. 
 
Normalt ville en situtation med usikkerhed omkring den amerikanske statsgæld være 
godt for guldprisen. Denne gang var effekten på guld dog meget sporadisk. Det 
understreger, at guld ikke i øjeblikket er en aktivklasse, som tiltrækker investorer. Det 
var på den baggrund, at vi valgte at købe beskyttelse via put-optioner fremfor at øge 
andelen af guld i afdelingen. 
 
Som nævnt er der kun fundet en midlertidig løsning på problemerne omkring gældsloft 
og budget. Blusser problemerne op igen, er der dog ingen tvivl om, at guld vil være en 
af de aktivklasser, som vil nyde godt af en sådan uro. Også selvom guld ikke er inde i 
varmen i øjeblikket. 
 
I løbet af oktober måned har de defensive aktier og obligationerne bidraget positivt til 
afkastet, mens guld og aktieafdækning har bidraget negativt. Efter at euroen i en meget 
lang periode er blevet styrket mod de fleste valutaer, har vi i oktober måned set en min-
dre svækkelse, hvilket også har bidraget positivt til afkastet. 
 
Peter Mosbæk, 5. november 2013. 
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Hovedelementer i Kontra 
 
Obligationer: 62 % 
Guld aktier: 0 % 
Guld ETF’er: 5 % 
Andre aktier: 30 % 
Andet:  3 % 
 
Hedgegrad: 14 % 
 
 
Valutaeksponering i Kontra 
 
DKK: 20 % 
NOK 15 % 
SGD 11 % 
SEK 0 % 
CHF 15 % 
EUR: 5 % 
USD: 32 % 
Øvrige: 2 % 
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