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Maj Invest Value Aktier 

Maj Invest Value Aktier og Maj Invest Value Aktier Akkumulerende gav i decem-

ber måned begge afkast på –9,9 pct., mens sammenligningsindekset MSCI 

World omregnet til danske kroner faldt 8,5 pct. Afdelingerne har for hele året 

givet afkast på –6,6 pct., mens sammenligningsindekset faldt 3,9 pct. Afkastet 

bør bedømmes over en periode på mindst tre år. 

I løbet af december var mange af investorernes øjne rettet mod Washington, 

hvor præsident Donald Trump igen var ude og kritisere Fed-formand Jerome 

Powell, og hvor dele af statsapparatet har været sat ud af kraft, da præsident 

Trump og kongressen ikke kan blive enige om en finanslov for 2019. Det ame-

rikanske S&P 500-indeks var i december måned nede med 9,1 pct. målt i ame-

rikanske dollar. Med dette fald var S&P 500 officielt i bear market-territorie si-

den dets top i september. Ser man på de underliggende sektorer i S&P 500, har 

energisektoren haft årets største fald på næsten 20 pct. målt i amerikanske dol-

lar. 

De største bidragydere til det relative afkast i december måned var de japanske 

virksomheder Daito Trust Construction og Central Japan Railways. Daito Trust 

gav et afkast på 3,8 pct. målt i danske kroner. Aktiekursen for Central Japan 

Railways steg med 1,8 pct. i december målt i danske kroner efter store udsving 

i løbet af måneden. Generelt var der meget stor volatilitet i de globale aktiemar-

keder. 

Det amerikanske selskab CVS Caremark Corp. bidrog mest negativt til porteføl-

jens afkast i december måned, idet en dommer udtrykte bekymring over god-

kendelsen af CVS-Aetna-aftalen. Ved udgangen af december måned acceptere-

de dommeren imidlertid aftalen. Samlet set faldt aktien 20 pct. i december målt 

i danske kroner. 

I december måned blev der hverken købt eller solgt nye navne i porteføljen, 

men udelukkende foretaget omlægninger inden for allerede eksisterende navne. 

Kurt Kara, 3. januar 2019 
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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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