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Maj Invest Value Aktier og Maj Invest Value Aktier Akkumulerende gav i sep-
tember måned et afkast på henholdsvis 5,4 pct. og 5,5 pct. Det er højere end 
sammenligningsindekset MSCI World, der omregnet til danske kroner steg 2,9 
pct.  

De globale aktiemarkeder gav, endnu engang, et positivt afkast i september 
måned målt i amerikanske dollar, idet MSCI World steg 2,2 pct. I løbet af må-
neden passerede MSCI World 5.600 dollar for første gang. Indekset har der-
med fortsat sin winning streak af positive månedsafkast i hele 2017. Med end-
nu en positiv måned har MSCI World-indekset givet 11 positive måneder i 
træk, hvilket er det næstlængste run siden 1969. Målt i danske kroner er MSCI 
World steget med 3,6 pct. i løbet af årets tre første kvartaler. 

Den britiske detailforhandler Next PLC og den tyske producent af jetmotorer 
MTU Aero Engines AG var blandt de største positive bidragsydere til porteføl-
jens performance. Den 14. september rapporterede Next PLC sit halvårsresul-
tat, hvilket var bedre end ventet. Den positive nyhed medførte en stigende 
kurs på aktien. I relation til MTU Aero Engines afspejler den stigende aktiekurs 
en generel outperformance for hele luftfartssektoren. På den negative side var 
det amerikanske industriselskab United Technologies Corp. den største nega-
tive bidragsyder til porteføljens performance. United Technologies Corp. be-
sluttede den 5. september at opkøbe Rockwell Collins, som også arbejder in-
denfor luftfartsindustrien, for 30 mia. dollar. Nyheden om dette opkøb med-
førte et fald i aktiekursen.  

I  september måned er der hverken købt eller solgt nye navne i porteføljen, 
men udelukkende foretaget omlægninger indenfor allerede eksisterende nav-
ne.  

 

Kurt Kara, 3. oktober 2017 
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Investeringsforeningen Maj Invest og  Fondsmæglerselskabet  Maj  Invest  A/S  har  udarbejdet  dette  materiale udeluk-
kende til generel orientering. Indholdet er  ikke  en  opfordring  til  køb  eller  salg  af  værdipapirer, herunder investe-
ringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen Maj Invest og Fonds-
mæglerselskabet Maj Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der 
tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan 
ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet  med  risiko  for  tab  og  kursud-
viklingen  kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke 
udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen Maj Invests skriftlige tilladelse. 
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