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Månedsopdatering 

DK0060037455  

Afkastet i august måned blev 3,5 pct. hvilket giver et samlede afkast 

siden årets begyndelse på 9,9 pct.  

 

Markedet fortsætter med at have meget svært ved at bestemme sig 

for, om det skal stå på det ene eller det andet ben. Efter positiv mar-

kedsstemning i juli, valgte markederne i august at se mere negativt 

på tingene. Dette viste sig mest åbenlyst ved kraftigt faldende ren-

ter. Ved udgangen af måneden var de 10-årige tyske statsrenter fal-

det til lige over 2 pct. mod ca. 2,70 pct. i begyndelsen af måneden. 

De finansielle markeder har nu indstillet sig på, at det kommer til at 

vare længe før FED og ECB kommer til at hæve renterne. Fokus har 

derudover været på, om der kommer et såkaldt ”double dip” (en ny 

recession). I virkeligheden er det relevante spørgsmål, om vi er på 

vej ind i en lang periode med lav vækst. Det er, hvad obligations-

markederne har inddiskonteret, mens aktiemarkederne stadig ser 

lidt mere positivt på fremtiden.  

 

På den baggrund valgte vi i løbet af august måned at afdække de de-

fensive aktier (17 pct.) af beholdningen ved at sælge Eurostoxx 50 

futures. Selvom LD Invest har en positiv forventning til den økono-

miske udvikling på mellemlangt sigt, så ser vi dog samtidig flere ri-

sici på kort sigt.  

 

Det flotte afkast i august er primært blevet genereret af guldaktier-

ne. Guldet steg fra 1.180 USD/ounce primo måneden til 1.250 

USD/ounce ultimo måneden. Samtidig er USD blevet styrket med ca. 

2 pct. fra 5,70 til 5,85 DKK. Derudover har de lange obligationer qua 

rentefaldet ligeledes bidraget positivt.  

 

 

Peter Mosbæk, 7. september 2010. 
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LD Invest Kontra - månedsopdatering 

Hovedelementer i Kontra 

 

Korte obligationer: 47 % 

Lange obligationer: 11 % 

Andre aktier: 18 % 

Guld aktier: 24 % 

 
Hedgegrad: 17 % 

Valutaeksponering i Kontra 

 

DKK: 44 % 

EUR: 9 % 

USD: 25 % 

CAD: 8 % 
Øvrige: 14 % 

Peter Mosbæk 

Obligationschef, ansvarlig for 

LD Invest Kontra. 

 

Peter har opnået en bred erfaring 

inden for obligationsområdet 

gennem mere end 10 års arbejde 

med handel og rådgivning. 

 
 




