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Afkastet for juli måned endte på 3,3 procent. Afdelingen har hermed givet et 

afkast på -0,7 procent i 2011.  

 

Juli måned stod i panikkens tegn på de finansielle markeder. Det er stadig i 

rente og kreditmarkederne, hvor panikken er størst. Aktierne har dog heller 

ikke klaret sig godt. Efter min vurdering har juli og starten af august været 

den værste periode på de finansielle markeder siden begyndelsen af 2009.  

 

Det har der været flere årsager til: Endnu en pakke til Grækenland har ikke 

været i stand til at dulme markedernes bekymring, og renterne på spanske og 

italienske statsobligationer er steget kraftigt. Da Italien er en af verdens stør-

ste udstedere af statsobligationer, vil det være meget alvorligt, såfremt de ik-

ke er i stand til at sælge deres obligationer. Som tingene ser ud nu, er det me-

get svært at se, hvem der skal købe disse obligationer. Udover den sydeuro-

pæiske krise, er markederne også blevet rystet af farcen omkring USA’s 

gældsloft kombineret med en række skuffende økonomiske nøgletal.  

 

Det har betydet, at investorerne har søgt ly i ”safe haven” aktiver. En del af 

disse aktiver indgår i Kontra, hvilket har betydet, at Kontra har leveret et 

fornuftigt afkast i juli måned. Som eksempel på dette er schweiziske franc 

(CHF) steget fra 6,12 til 6,60 overfor danske kroner – eller med næsten 8 

pct. Det er en bevægelse, som gør rigtigt ondt på dem, der har lån i CHF. 

Guldet er ligeledes steget med ca. 8 pct. til 1.625 dollar pr. ounce. Renten 

på tyske statsobligationer er faldet kraftigt. De 10-årige renter er faldet med 

ca. 50 basispunkter til godt 2,5 pct. De europæiske aktier målt ved Eurostoxx 

50 er faldet med godt 6 pct., mens S&P 500 er faldet med ca. 2 pct.    

 

Afdelingens hedgegrad er steget fra 28 til 35 pct. Aktiefaldet har øget af-

dækningen, da put optionerne er kommet tættere på strikeprisen. Omvendt 

taber optionerne værdi, da de kommer tættere på udløb.   

 

I løbet af juli måned er der foretaget to omlægninger i afdelingen. Der er 

købt statsobligationer fra Singapore og Norge. Samtidig har vi foretaget en 

afdækning af en del af dollar-eksponeringen i afdelingen. Det betyder, at 

Norge og Singapore nu udgør knap 10 pct. af afdelingen hver. Norge og Sin-

gapore er sammen med Schweiz tre af de stærkeste lande målt på budget-

overskud og betalingsbalance. Forsætter uroen, ser vi mulighed for en styr-

kelse af disse valutaer.  

 

Den nærmeste fremtid ser ret usikkerhed ud. Udfordringen er, at gældspro-

blemerne ikke kan løses fra den ene dag til den anden. Det tager tid. 

Peter Mosbæk, 3. august 2011. 

Månedsopdatering juli 2011 
LD Invest Kontra - månedsopdatering 

Hovedelementer i Kontra 

 

Korte obligationer: 35 % 

Lange obligationer: 27 % 

Andre aktier: 18 % 

Guld aktier: 8 % 

Guld ETF’er 7 % 

Andet 4 % 

 

Hedgegrad: 35 % 
 

Valutaeksponering i Kontra 

 

DKK: 19 % 

NOK 10 % 

SGD 9 % 

CHF 12 % 

EUR: 29 % 

USD: 9 % 

CAD: 3 % 

Øvrige: 9 % 
 

Peter Mosbæk 

Obligationschef, ansvarlig for 

LD Invest Kontra. 

 

Peter har opnået en bred erfaring 

inden for obligationsområdet 

gennem mere end 15 års arbejde 

med handel og rådgivning. 

 
 


