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Afkastet for juli blev -0,1 procent. Dermed har afdelingen i 2012 givet et afkast 

på 2,6 procent.  

 

August har ligesom juli været en måned med god stemning på de finansielle mar-

keder. Den primære årsag til den positive stemning skal nok findes i udtalelser fra 

diverse centralbanker. I Europa forventer de finansielle markeder, at den Europæi-

ske Centralbank (ECB) lever op til sine udtalelser om, at den vil gøre ”whatever it 

takes” for at løse udfordringen med de meget høje statsrenter i Spanien og Italien. 

Samtidig har den amerikanske centralbank åbnet op for yderligere pengepolitiske 

lempelser, såfremt det måtte blive nødvendigt. Det vil sandsynligvis være i form af 

opkøb af statsobligationer eller realkreditobligationer (QE). 

  

Det er lidt tankevækkende, at forventningen om yderligere pengepolitiske lempel-

ser får aktier, råvarer etc. til at stige på dette tidspunkt i krisen. Umiddelbart er det 

svært at opfatte det specielt positivt, hvis FED vurderer, at der på nuværende tids-

punkt er behov for yderligere lempelser. Generelt reagerer de finansielle markeder 

dog positivt på forventninger om flere lempelser.  

 

Et af de aktiver, som er meget følsomt over pengepolitiske lempelser og specielt 

opkøb af obligationer, er guld. I forbindelse med opkøb øges pengemængden, 

hvorved værdien af de eksisterende penge ”udvandes”. Disse tiltag er positive for 

guld, som er et realt aktiv. Det er ikke på samme måde muligt at øge mængden af 

guld. Guld har også reageret positivt og er steget med ca. 4 pct. i august. Samtidig 

er dollaren dog faldet med ca. 2 pct., så målt i danske kroner er stigningen noget 

mindre. Stigningen i guldprisen har også smittet af på guldmineaktierne, som lige-

ledes er steget pænt i august.  

 

Euroen har klaret sig godt i august måned og er blevet styrket mod både dollar og 

Singapore-dollar. Norske og svenske kroner er dog også i august blevet styrket i 

forhold til euro og danske kroner. Svækkelsen af dollar og Singapore-dollar har 

dog været noget større end styrkelsen af norske og svenske kroner. Derfor har va-

lutapositionerne samlet set bidraget negativt til afkast i august. Som følge af de 

stigende aktiekurser har aktieafdækningen ligeledes bidraget negativt.  

  

Obligationsrenterne er steget en smule i løbet af måneden. Tyske 10-årige stats-

obligationer handler ved udgangen af august til en effektiv rente på 1,5 pct. mod 

ca. 1,25 pct. i starten af august. Denne rentestigning har ligeledes påvirket afkastet 

negativt.  

 

Hos Maj Invest er vi positive på aktier i forhold til obligationer – og på aktier gene-

relt. På den baggrund opretholder vi indtil videre en relativt begrænset aktieafdæk-

ning på ca. 6 pct. af formuen. Desuden fastholdes en relativt lav varighed.   

 

Peter Mosbæk, 6. september 2012. 

 

Månedsopdatering august 2012 
Maj Invest Kontra 

Hovedelementer i Kontra 

 

Obligationer: 65 % 

Guld aktier: 6 % 

Guld ETF’er: 10 % 

Andre aktier: 15 % 

Andet:  4 % 

 

Hedgegrad: 6 % 

 

 
Valutaeksponering i Kontra 

 

DKK: 26 % 

NOK 9 % 

SGD 10 % 

SEK 5 % 

CHF 8 % 

EUR: 14 % 

USD: 20 % 

CAD: 4 % 

Øvrige: 4 % 
 

Peter Mosbæk 

Obligationschef, ansvarlig for 

Maj Invest Kontra. 

 

Peter har opnået en bred erfaring 

inden for obligationsområdet 

gennem mere end 15 års arbejde 

med handel og rådgivning. 
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