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måned begge et afkast på –2,6 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World
omregnet til danske kroner faldt 3,1 pct.
I marts gav det globale aktiemarked fortsat negative afkast til investorerne, idet
MSCI World faldt 2,2 pct. målt i amerikanske dollar. Den amerikanske dollar
faldt 1,0 pct. i forhold til danske kroner.

Blandt de største bidragsydere til marts måneds porteføljeperformance var det
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japanske selskab Daito Trust Construction og det japanske bryggeri Asahi

Group. Generelt afspejler resultatet i marts et stærkt ordreindtag i løbet af måneden for Daito. For Asahi Group afspejler resultatet en revaluering efter faldet i
februar.

Det amerikanske livs- og sygesikringsselskab Cigna Corp var den største negative bidragsyder til porteføljens performance, efter at selskabet rapporterede om
opkøbet af Express Scripts.

I marts tilføjede vi et nyt selskab til porteføljen. Vi investerede i det amerikanske

luftfartsselskab Southwest Airlines, der er et amerikanskbaseret lavprisselskab.
Vi besluttede at tilføje Southwest til porteføljen på grund af attraktive fundamentaler og en attraktiv prisfastsættelse.
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