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Maj Invest Globale Aktier

I december måned havde afdelingen et afkast på -4,9 pct. målt i kroner, 

hvilket er utilfredsstillende og ringere end sammenligningsindekset MSCI 

World, der faldt 4,1 pct. målt i kroner. År-til-dato har afdelingen givet et 

tilfredsstillende afkast på 10,1 pct., hvilket er 0,6 procentpoint mindre end 

sammenligningsindekset. Afdelingen har siden lanceringen i december 

2005 givet et afkast på 89,5 pct., eller 10,9 procentpoint mere end 

sammenligningsindekset.

Oven på en særdeles positiv udvikling i oktober og november måned, 

udviklede markederne sig igen negativt i december. Olieprisen fortsatte med 

at falde, og flere nøgletal kom svagere ud end ventet af markedet. Af større 

betydning for den negative stemning var rentemødet i Den Europæiske 

Centralbank (ECB) i begyndelsen af måneden, som skuffede markedet, der 

havde håbet på endnu større pengepolitiske lempelser. Derfor faldt både 

aktier og dollarkursen relativt kraftigt op til det efterfølgende og længe 

ventede rentemøde i den amerikanske centralbank (Fed) i midten af december. 

Efter at have ’skuffet’ markedet ved deres forrige rentemøde i september, 

hvor banken undlod at hæve renten, havde Fed næsten ikke andet valg end 

at hæve styringsrenten for første gang siden finanskrisen. Dollarkursen faldt 

yderligere efter mødet, men set over hele året steg dollarkursen med over 10 

pct. Dermed afhænger årets aktieafkast igen af hvilken valuta, der regnes i.

Mod månedens slutning begyndte dollarkursen at stige igen, og som følge af 

fornyet uro efter store kursfald på de kinesiske børser i begyndelsen af 2016 

steg dollar yderligere. Hvis det fortsætter, er det alt andet lige positivt for 

europæiske eksportvirksomheder, mens bekymring om mange amerikanske 

virksomheders mulighed for at øge indtjeningen ikke kan udelukkes. Hvad 

eventuelt stigende renter angår, så bør det grundlæggende ikke være et 

problem for aktiemarkederne, så længe konjunkturerne udvikler sig positivt, 

og rentestigningerne er beskedne og sker gradvist. Aktiemarkedet kan 

dog blive udfordret af andre forhold. Mange investorer har oplevet store 

kursstigninger de sidste par år (det gælder ikke dollar-baserede investorer), 

hvorfor et ønske om gevinsthjemtagning kan føre til et selvforstærkende 

pres på kurserne, særligt hvis en periode med forhøjet markedsvolatilitet 

som den, der indtraf i løbet af december, trækker ud. Mere generelt kan 

der også være bekymring for, at det især er lempelige centralbanker, der 

har drevet aktiekurserne op siden finanskrisen. Det vil sætte aktierne under 

pres i takt med, at Fed strammer pengepolitikken, og ECB ikke lemper så 

kraftigt som oprindeligt forventet. Trodsdette er det fortsat forventningen, 

at aktier vil udvikle sig positivt med baggrund i fortsat lave renter og pæn 

konjunkturfremgang i USA og bedre end ventet fremgang i EU.

Målt i kroner var det på regionsniveau Japan, der faldt mindst (-3,2 pct.) 

efterfulgt af USA (-4,4 pct.), mens emerging markets (-5,1 pct.) og Europa (-5,2 

pct.) faldt mest. På sektorniveau var den negative markedsudvikling afspejlet 

i ’typiske’ forskelle mellem afkastene afledt af deres konjunkturfølsomhed. 

Det var sektorerne energi (-12,4 pct.) og råvarer (-6,5 pct.), der i lyset af 

fortsat faldende energi- og råvarepriser, viste den svageste udvikling, men 
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også industri (-5,1 pct.) og varigt forbrug (-4,7 pct.) faldt mere end markedet 

generelt. Derimod faldt de mindst konjunkturfølsomme sektorer som 

forsyning (-1,2 pct.) og pharma (-1,2 pct.) mindre end markedet. Dels drevet 

af deres stabile karakter i negative markeder, dels afledt af udmeldinger fra 

Fed, der blev tolket som, at styringsrenterne efter den initiale stigning vil 

stige mindre og langsommere, end markedet tidligere havde forventet. Det 

vil gavne obligationslignende aktier og højudbytte-sektorer, der normalt er 

positivt korreleret til lave renter.

I afdelingen var det især de gennemsnitlige aktievalg og overvægten inden 

for industri med bl.a. japanske Omron (automatiseringsudstyr) og Sandvik 

(industriværktøj), der bidrog mest negativt. Også overvægten inden for 

teknologi og de gennemsnitlige aktievalg og overvægten af banker inden 

for finans bidrog negativt, bl.a. pga. Comerica (regionalbank). Banken, der 

er meget rentefølsom, er i lyset af lavere forventninger til stigende renter 

samt usikkerhed om bankens eksponering mod energisektoren, solgt ud 

af porteføljen i løbet af december måned. På enkeltselskabsniveau bidrog 

også de to amerikanske selskaber Discovery Communication (tv-produktion) 

og EOG Ressources (energiselskab) med betydelige negative afkast. Der var 

relativt få positive afkast, men her bidrog især Novo Nordisk pænt.

Trods den aktuelt negative markedsstemning opretholdes generelt et 

positivt syn på aktier ved indgangen til 2016. Dels som følge af en attraktiv 

gennemsnitlig prisfastsættelse i forhold til obligationer, dels som følge af 

generelt positive forventninger til konjunkturudviklingen i både USA og 

Europa. Mere specifikt fastholdes en regional overvægt af europæiske aktier, 

mens der på sektorniveau fastholdes en overvægt af konjunkturfølsomme 

sektorer (især teknologi og industri), da det fortsat er opfattelsen, at 

prisfastsættelse af mange aktier inden for disse områder er attraktiv. Det er 

særligt i forhold til potentialet for en høj indtjeningsmæssig fremgang i takt 

med at konjunkturerne forbedres i USA,  Europa og til dels Japan forbedres.

Det overvejes dog at nedbringe afdelingens relative høje eksponering 

mod de forskellige undersektorer af industri, der retter sig mod 

kapitalintensive kunder inden for f.eks. energi- og automobilproduktion 

samt råvareforarbejdning, da investeringsbehovet for flere af disse områder 

af forskellige årsager er faldende. Overvægten af banker opretholdes trods 

aktuelt lave renter og svag udlånsvækst. Tab og hensættelser på udlån bliver 

ved med at falde, og hvis renterne gradvis begynder at stige, er området 

for alvor interessant. I den udstrækning, at markedsrenterne omvendt kun 

udviser beskedne stigninger, vil det blive overvejet om eksponeringen mod 

mindre rentefølsomme selskaber inden for f.eks. stabilt forbrug og pharma 

bør øges, forudsat prisfastsættelsen ikke er for høj. Hvad angår Kina, som 

igen giver anledning til usikkerhed i markedet, er holdningen fortsat, at 

afmatningen i landets økonomiske vækst, primært er en udfordring for Kina 

og udvalgte lande i emerging markets, som qua afhængighed af stigende 

energi- og råvarepriser vil være udfordret så længe energi- og råvarepriserne 

forbliver lave.


