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Maj Invest Value Aktier 

Maj Invest Value Aktier og Maj Invest Value Aktier Akkumulerende gav i okto-
ber måned begge et afkast på 3,9 pct. Det er højere end sammenligningsin-
dekset MSCI World, der omregnet til danske kroner steg 3,4 pct.  

Det er nu ti år siden begyndelsen af finanskrisen i 2007. I løbet af de sidste ti 
år er det amerikanske aktiemarked vokset i et hurtigt tempo og udgør nu over 
50 pct. af den samlede markedsværdi i verden; et niveau, der ikke er set siden 
2001. Størstedelen af væksten i løbet af de sidste ti år har været på bekost-
ning af det europæiske aktiemarked.  

Blandt de største bidragsydere til denne måneds performance var den taiwan-
ske semiconductor-producent TSMC og den tyske flymotor- og reservedels-
producent MTU Aero Engines AG. Generelt kan oktober karakteriseres som en 
måned fuld af aktiviteter for TSMC. Den 2. oktober offentliggjorde formand 
Morris Chang sin plan om at gå på pension i juni 2018. Derudover meddelte 
TSMC den 6. oktober, at selskabet er klar til at bruge 20 milliarder dollar på 
sin mest avancerede chipfabrik. Endelig rapporterede TSMC et godt resultat 
for tredje kvartal. Med MTU Aero Engines afspejler præstationen også et solidt 
resultat for tredje kvartal med blandt andet en vækst på 8 pct. i guidance for 
året.  

Det japanske selskab Daito Trust Construction Co. var den største negative 
bidragsyder til porteføljens performance. I oktober rapporterede Daito Trust et 
resultat for tredje kvartal, der missede analytikernes laveste estimat for sel-
skabets guidance, der sammen med nyheden om ordrenedgang medførte et 
fald i aktiekursen. 

I oktober måned er der hverken købt eller solgt nye navne i porteføljen, men 
udelukkende foretaget omlægninger inden for allerede eksisterende navne.   

Kurt Kara, 2. november 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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