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Afdeling Kontra gav i maj  måned et afkast på –2,1 pct. I de første fem måneder 
af 2016 har afdelingen givet et samlet afkast på 5,9 pct. 

Den amerikanske centralbank, Fed, fik i maj måned bremset stigningen i priserne 
for guld og sølv. Et referat fra deres seneste møde indikerede, at de er tættere på 
den næste renteforhøjelse, end markederne forventer. Det betød, at dollar blev 
styrket og guld- og sølvpriserne faldt, både målt i dollar og euro. Guldet faldt 
med 6 pct., og sølv faldt med 9 pct. Målt i danske kroner var faldet noget mindre, 
da dollar samtidig blev styrket med ca. 3 pct. Faldet i guld og sølv, som tilsam-
men udgjorde 30 pct. af Kontras investeringer ved udgangen af maj, var den pri-
mære årsag til afdelingens negative afkast. Faldet i guldprisen kom efter, at vi i 
første kvartal oplevede den største stigning i næsten 30 år. Derfor var det måske 
ikke så overraskende, at vi så en korrektion. Det ændrer ikke ved, at vi på længere 
sigt stadig ser et stort potentiale i guld og sølv.  

Guld er stadig den bedste og eneste beskyttelse (hedge) mod centralbankernes 
pengepolitiske eksperimenter. Samtidig går der næppe mange måneder, før den 
japanske centralbank igen vil være på banen med nye pengepolitiske lempelser. I 
Japan har intet virket, og givetvis vil svaret blive det samme som andre steder: 
Mere af det samme, eller måske meget mere af det samme i mere og mere eks-
treme udformninger. På et tidspunkt vil det virke, og de vil få inflation i Japan. 
Men det vil ske på bekostning af tilliden til deres finansielle system og valuta. En 
tillid, som det i øvrigt er meget svært at forstå, de stadig har. I resten af verden er 
situationen ikke nær så slem, og den økonomiske vækst ser rimelig ud flere ste-
der. Prisen for væksten har været høj, og få af de grundliggende problemer er 
blevet løst. Senest når den næste opbremsning i den globale økonomi rammer, vil 
investorerne skulle forholde sig til de mange uløste problemer og insolvente sta-
ter, som kun holdes midlertidigt flydende ved kæmpe opkøbsprogrammer af obli-
gationer fra centralbankernes side. Det er min påstand, at ingen rationelle inve-
storer ville købe 10-årige italienske statsobligationer til 1½ pct. i rente, hvis det 
ikke var fordi Den Europæiske Centralbank lå og købte med arme og ben, og in-
vestorerne tror, at de altid vil kunne sælge til ECB. Indtil videre ser det ud til, at de 
har ret.  

Der er ikke foretaget større omlægninger i løbet af maj måned, men vi øgede ek-
sponeringen mod schweizerfranc og købte lidt flere defensive aktier. Det er sket 
ved investering i de to schweiziske medicinalselskaber Roche og Novartis. De har 
begge haft det rigtigt svært gennem længere tid, og vi vurderede, at prisen var 
fornuftig, samtidig med at vi gerne vil investere lidt mere i verdens måske eneste 
stærke valuta.    
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Hovedelementer i Kontra 
Obligationer: 54 % 
Guldaktier: 4 % 
Guld-ETF’er: 21 % 
Sølv– ETF’er: 5 % 
Andre aktier: 11 % 
Andet: 5 % 
 
Hedgegrad:   14 % 
 
Valutaeksponering i Kontra 
DKK: 61 % 
SEK:   12 % 
EUR:   3 % 
USD:   10 % 
NOK:   7 % 
CHF:   6 % 
GBP: 1 % 
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