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Afkastet for september måned blev på 0,7 procent. Dermed har afdelingen i 

2012 givet et afkast på 3,4 procent.  

 

Den generelt gode stemning fra august forsatte i det meste af september måned. 

Den primære katalysator virker stadig til at være ECB’s løfte om at gøre ”whatever it 

takes” for at redde euroen. Samtidig har den amerikanske centralbank meldt ud, at 

de begynder en ny runde af kvantitative lempelser via opkøb af realkreditobligatio-

ner, QE. De vil købe for op til 40 mia. dollar pr. måned, indtil arbejdsløsheden er 

faldet til et acceptabelt niveau. Denne melding var mere, end hvad der var forven-

tet, og det fik aktiekurser og obligationsrenter til at stige. Spørgsmålet er så, om 

yderligere kvantitative lempelser vil have nogen effekt. Det kan alene fremtiden vi-

se. Hos Maj Invest er vi generelt positive på den amerikanske økonomi og forven-

ter, at opsvinget bliver ”selvbærende” i 2013. Holder dette stik, kan det være, at de 

kvantitative lempelser alligevel kommer til at ”virke”.   

 

Rygmarvsreaktionen på de finansielle markeder er, at kvantitative lempelser med-

fører stigende priser på reelle aktiver som råvarer og guld. Reelt svarer QE til, at 

man sætter gang i seddelpressen og trykker flere pengesedler. Derfor giver det 

rigtig god mening, at prisen på aktiver, som ikke kan udvandes, stiger. I relation til 

afdeling Kontra er dette primært relevant i forhold til afdelingens beholdning af 

guld-ETF’er og guldmineaktier. Begge dele har klaret sig fortrinligt i september og 

står for en stor del af det positive afkast, som er genereret i måneden. Guld steg 

således mere end 5 pct., mens guldmineaktier målt ved HUI-indekset steg mere 

end 12 pct. Guldprisen er ved månedens udgang ca. 1.775 dollar pr. ounce, hvilket 

målt i dollar er et stykke fra rekorden fra august 2011 på 1.920 dollar. Målt i dan-

ske kroner eller euro er det dog den højeste nominelle pris, som nogensinde er 

noteret.   

 

Vi er naturligvis opmærksomme på de historisk høje priser, men vurderer stadig, at 

guld giver en beskyttelse såfremt centralbankerne forsætter med at øge penge-

mængden – et scenarie, som virker meget sandsynligt.      

 

Derimod har vores valutapositioner bidraget negativt til afkastet i oktober måned. 

Den positive stemning har betydet, at euroen er blevet styrket i forhold til de fleste 

valutaer.  

 

Som nævnt er vi hos Maj Invest stadig relativt positive på den økonomiske udvik-

ling – særligt i USA. Da vi samtidig vurderer, at der er blevet ”købt yderligere tid” i 

forhold til situationen i Sydeuropa, opretholder vi en relativ lav aktieafdækning. Der 

kan (og vil) komme perioder med dårlig stemning, men vi vurderer, at der kun er 

meget begrænset risiko for et større kollaps på den korte bane.  

 

Peter Mosbæk, 5. oktober 2012. 

Månedsopdatering september 2012 
Maj Invest Kontra 

Hovedelementer i Kontra 

 

Obligationer: 64 % 

Guld aktier: 7 % 

Guld ETF’er: 10 % 

Andre aktier: 15 % 

Andet:  4 % 

 

Hedgegrad: 8 % 

 

 
Valutaeksponering i Kontra 

 

DKK: 21 % 

NOK 10 % 

SGD 10 % 

SEK 6 % 

CHF 9 % 

EUR: 16 % 

USD: 20 % 

CAD: 5 % 

Øvrige: 3 % 
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