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I maj måned havde afdelingen et positivt afkast på 3,7 pct. målt i kroner, hvilket er 
tilfredsstillende og bedre end sammenligningsindekset MSCI World, der steg 3,4 pct. 
År-til-dato har afdelingen givet et afkast på -2,2 pct., hvilket er 1,2 procentpoint 
mindre end sammenligningsindekset.  

Stemningen svingede noget i maj måned. Nøgletallene pegede på fortsatte udfor-
dringer i Kina og Japan, mens nøgletallene fra Europa og USA viste mere styrke. 
Regnskabssæsonen endte mere blandet end sædvanligt, men i lyset af den høje 
usikkerhed, som investorerne tidligere på året havde tillagt det generelle konjunk-
turbillede, var regnskaberne trods alt bedre end frygtet. Investorerne har fundet no-
get nyt at bekymre sig om, nemlig ’Brexit’-afstemningen om Storbritanniens med-
lemskab af EU. Den økonomiske betydning for den generelle vækst i Europa og USA 
bør være minimal uanset valgresultatet. Den sandsynlige politiske usikkerhed, hvis 
englænderne bestemmer sig for at forlade EU, har til gengæld gjort mange nervøse, 
og i international sammenhæng har der i en periode været et kapitalflow ud af Euro-
pa. 

I midten af måneden tydede udtalelser fra den amerikanske centralbank på, at ban-
ken alligevel ville overveje at hæve renterne allerede på deres møde i juni, hvilket 
overraskede markedet og derfor naturligt førte til rentestigninger og styrkelse af 
dollar, mens guldprisen faldt. Olieprisen fortsatte med at stige og sluttede måneden 
tæt på 50 dollar per tønde råolie eller mere end 30 pct. højere end ved årets begyn-
delse. I modsætning til oliepriserne faldt råvarepriserne i maj måned, hvilket satte 
aktierne i emerging markets under pres. 

Målt i kroner var det på markedsniveau USA, der som følge af dollarstyrkelsen steg 
mest (+4,5 pct.) efterfulgt af Europa (+2,3 pct.) og Japan (+2,2 pct.), mens emerging 
markets faldt (-1,2 pct.). På sektorniveau var det teknologi (+7,7 pct.) og pharma 
(+4,3 pct.), der steg mest, mens råvarer (-0,9 pct.) efterfulgt af, noget overraskende 
i lyset af de stigende oliepriser, energi (+0,6 pct.) klarede sig dårligst.  

I afdelingen var det især de gennemsnitlige aktievalg inden for råvarer (især som 
følge af investeringen i den amerikanske agrokemiske virksomhed Monsanto, som 
der kom et overtagelsesbud på) og pharma (især påvirket af det amerikanske diag-
nostikselskab Agilent) samt overvægten og de gennemsnitlige aktievalg inden for 
industri (især som følge af investeringen i den amerikanske byggematerialevirksom-
hed Owens Corning), der bidrog positivt. På den negative side bidrog de gennem-
snitlige aktievalg inden for teknologi (især som følge af investeringen i den kinesiske 
PC-producent Lenovo) og undervægten af stabilt forbrug. På enkeltaktieniveau bi-
drog den japanske lastvognsproducent Isuzu Motors positivt, mens bl.a. den sven-
ske tøjproducent Hennes & Mauritz bidrog negativt. 

I afdelingen opretholdes et positivt syn på aktier i lyset af en fortsat positiv konjunk-
turudvikling og en relativ attraktiv prisfastsættelse, ikke mindst som følge af et me-
get lavt alternativafkast fra obligationer. På regionsniveau fastholdes en overvægt af 
europæiske aktier, mens der på sektorniveau fastholdes en overvægt af især tekno-
logi og til dels industri samt banker inden for finans. Der er i mindre grad tale om 
traditionelle konjunkturfølsomme industriselskaber, da disse ikke længere er lavt 
prisfastsat, ligesom overvægten af banker er mindre end tidligere. Det overvejes at 
øge vægten inden for pharma, hvor den relative prisfastsættelse er blevet mere at-
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traktiv, og på baggrund af regnskabssæsonen, hvor selskaberne inden for pharma 
generelt aflagde stærke regnskaber i modsætning til de fleste andre sektorer. 

Henrik Ekman, 2. juni 2016 
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