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relevante materiale er tilgængeligt på sparinvest.dk. Opmærksomheden skal henledes på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig afkast 

                        
                         

       

Strategi 
Danske Aktier har en langsigtet investeringsfilosofi med fokus på fundamentale forhold, hvor værdiskabelsen er baseret på solide 
forretningsmodeller, konkurrencefordele og selskabets agilitet, ledelse og finansiel styrke. Der investeres i selskabers evne til at skabe 
cashflow over tid - frem for at forudsige konjunkturudviklingen. Aktieudvælgelsen sker ved en såkaldt bottom-up-strategi med 25-35 
aktier i porteføljen. Størstedelen af selskaberne er stabile vækstselskaber, men det er i sidste ende værdiansættelsen, der er afgørende 
for aktieudvælgelsen. 
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Se afkast og nøgletal 

Aktier kom stærkt igen i november 
efter vaccine-nyheder 
Risikoappetitten kom stærkt tilbage 
Markedsudvikling. Appetitten efter risikofyldte finansielle ak-
tiver dominerede kraftigt i november. En afklaring af det ame-
rikanske præsidentvalg og en vending i viruskurven i Europa 
har bidraget til udviklingen. Globale aktier steg med 11,4% i 
lokalvaluta og 9,4% i DKK ifølge MSCI ACWI. Stigninger i De-
veloped Markets var i front med et afkast på 11,9%, mens 
Emerging Markets opnåede et afkast på 7,7% - begge i lo-
kalvaluta. 
 
I øjeblikket befinder finansmarkedet sig i krydsfeltet mellem 
viruskurve, nedlukninger og coronavaccine, hvor nyheds-
strømmen er intens. De langsigtede positive effekter af en 
coronavaccine overgår de kortsigtede negative effekter fra 
nye nedlukninger.  
 
En coronavaccine har været anset som det middel, som en-
degyldigt kan eliminere eksistensen af virus og dermed ned-
bryde det omtalte kredsløb. De seneste ugers nyhedsstrøm 
på området tillægges derfor afgørende betydning. Indikative 
testresultater fra Pfizer, Moderna og AstraZeneca kan tyde på, 
at de respektive vacciner opfylder myndighedernes kriterier 
vedrørende effektivitet og bivirkninger. I så fald forbedrer det 
naturligvis sandsynligheden for vaccinernes tildeling af så-
kaldte ‘emergency use authorizations’, der igen er forudsæt-
ningen for udrulning af vaccinationer inden for de kommende 
måneder. Det har flyttet forventningsdannelsen i finansmar-
kedet i en mere positiv retning, jævnfør publikationen ”Penge 
retur og optimisme op”. Investoroptimismen nåede for nylig 
det højeste niveau i knap fire år ifølge data fra AAII Sentiment 
Survey. Den største risiko er ikke længere den stigende virus-
kurve – men derimod, at vaccinerne ikke opnår myndighe-
dernes godkendelse. 
 

 
 
 
 
 

En måned med store afkast  
Porteføljen. Danske aktier har generelt klaret sig flot i 2020, 
og november måned bekræftede til fulde den stærk positive 
tendens med et helt usædvanligt højt afkast på 9,0% mod 
sammenligningsindeksets afkast på 7,9%. 
Det var igen en måned med meget store udsving i de enkelte 
aktiers afkast, men langt overvejende i positivt territorie. 
Blandt de store vindere var servicevirksomheden ISS, der har 
været hårdt ramt af Covid-19, men som steg kraftigt efter tred-
jekvartalsregnskabet og de positive vaccine-nyheder. Aktien 
steg 38% i november. De mest konjunkturfølsomme aktier 
som A.P. Møller-Mærsk og FLSmidth steg ligeledes betydeligt, 
og førstnævnte kunne endnu engang opjustere forventnin-
gerne.  
Vestas meddelte, at man nu overtager offshore-aktiviteterne i 
MHI Vestas fuldt ud, og partneren Mitsubishi bliver i stedet 
direkte aktionær i Vestas. Pandora havde også en meget po-
sitiv udvikling, efter at man offentliggjorde uventet stærke 
salgstal for oktober og dermed bekræftede den turnaround- 
proces, som selskabet er inde i. Efter en lang periode med 
svag kursudvikling viste bankerne også pæn fremgang i køl-
vandet på pæne kvartalsregnskaber og implementering af la-
vere niveauer for negative renter. Danske Bank steg med 21% 
i november. Tryg offentliggjorde, at man er involveret i en 
større virksomhedsovertagelse, der vil kunne gøre selskabet 
til den førende aktør på det skandinaviske marked for ska-
desforsikring. En større udvidelse af aktiekapitalen venter der-
for i 2021, hvis opkøbet lykkes. Performance var positiv med 
1,2% i november, hvilket bl.a. skyldtes undervægtene i Novo-
zymes og Coloplast, men også overvægt i Vestas og Carlsberg 
bidrog pænt.  

 

http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/danske%20aktier.aspx
https://www.nykredit.dk/globalassets/formue/asset-management/manedsrapporter/2020/november/penge-retur.pdf
https://www.nykredit.dk/globalassets/formue/asset-management/manedsrapporter/2020/november/penge-retur.pdf

	Risikoappetitten kom stærkt tilbage
	En måned med store afkast

