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Afkastet for september måned endte på -0,1 procent. Afdelingen har hermed gi-

vet et afkast på 8,5 procent i 2011.  

 

Det er ikke fordi panikken har været mindre i september. Der har bare været en 

tale om en lidt anden type panik. Omdrejningspunktet er stadig Sydeuropa, og risi-

koen for at den vestlige verden falder tilbage i recession.   

 

I august måned var fokus meget rettet på Europa, og det var primært europæiske 

aktiver, som havde det meget svært. I september har vi set noget, der i højere grad 

har lignet en likvidering af aktiver, over det meste af verden. Kreditobligationer, 

emerging markets og råvarer har alle haft det overordentligt svært. USD og JPY har 

klaret sig rigtigt flot og er stort set steget mod alle andre valutaer. F.eks. har Sin-

gapore dollar tabt næsten 10 pct. i forhold til USD, mens Brasilianske real har tabt 

næsten 20 pct. i forhold til USD. I den sammenhæng kan det bemærkes, at for blot 

få måneder siden var brasilianerne utilfredse med, at deres valuta var for stærk. 

 

Råvarer har generelt haft det meget svært. Sølv og kobber er faldet med ca. 25 pct. 

Det har også smittet af på guld, som også er faldet – dog kun med 12 pct. Guldmi-

neaktierne har oplevet et tilsvarende fald. Disse fald er dog delvist blevet opvejet af 

en stigning i USD, som er blevet styrket med 7 pct. i forhold til danske kroner.   

 

Renterne er fortsat med at falde, og de tyske 10-årige statsobligationer giver nu 

ca. 1,85 pct. i rente. Sammen med USD og JPY har de fungeret som ”safe haven” i 

september.  

 

I løbet af september har vi nedbragt andelen af defensive aktier fra 20 til 10 pct. 

Dette har vi gjort for at undgå tab såfremt, vi skulle komme i en situation, som 

minder om 2008, hvor alle aktier bliver solgt kritikløst. 

 

På den positive side er langt de fleste nøgletal for USA relativt positive og indikerer 

ikke, at USA er på vej i recession, hvilket vi heller ikke tror. Det bringer opmærk-

somheden tilbage til Europa. Hvad der kommer til at ske den nærmeste tid afhæn-

ger af, hvorvidt de europæiske politikere (evt. med hjælp fra andre lande) vil være i 

stand til at inddæmme gældskrisen og få bragt tilliden tilbage til det finansielle sy-

stem i Europa. 

 

Det er mest sandsynligt, at der findes en, om ikke andet så midlertidig løsning, 

som vil genskabe nogen ro på de finansielle markeder. Vi opretholder dog en ak-

tieafdækning i det tilfælde, at dette ikke skulle ske. 

 

Peter Mosbæk, 6. oktober 2011. 

 

 

Månedsopdatering september 2011 
Maj Invest Kontra 

Hovedelementer i Kontra 

 

Korte obligationer: 52 % 

Lange obligationer: 20 % 

Andre aktier: 10 % 

Guld aktier: 7 % 

Guld ETF’er 7 % 

Andet 4 % 

 

Hedgegrad: 22 % 

 

 Valutaeksponering i Kontra 

 

DKK: 43 % 

NOK 8 % 

SGD 8 % 

CHF 1 % 

EUR: 24 % 

USD: 5 % 

CAD: 3 % 

Øvrige: 8 % 
 

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. 

 
 


