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Maj Invest Value Aktier 

Maj Invest Value Aktier og Maj Invest Value Aktier Akkumulerende gav i august 
måned begge et afkast på -0,6 pct., hvilket er på niveau med sammenlig-
ningsindekset MSCI World, der omregnet til danske kroner faldt 0,7 pct.  

I årets otte første måneder har Value Aktier givet et afkast på -5,2 pct., mens 
Value Aktier Akkumulerende har givet et afkast på -5,3 pct. Sammenlignings-
indekset er steget 0,7 pct. Målt i dollar gav de globale aktiemarkeder et min-
dre, positivt afkast i august måned, idet MSCI World-indekset steg 0,1 pct. 
Indekset har således givet positive månedsafkast i hele 2017. Med endnu en 
positiv måned har MSCI World haft ti positive måneder i træk, hvilket er det 
tredje længste run siden 1969.  

Det japanske boligkonstruktionsselskab Daito Trust Construction og den ame-
rikanske reservedelsforhandler Gentex Corporation var blandt de største posi-
tive bidragsydere til porteføljens performance. Den 2. august rapporterede 
Daito, at selskabets bygningsordrer på lejligheder var steget med 7,3 pct., 
hvilket medførte en stigende kurs på aktien. I relation til Gentex Corporation 
afspejler den stigende aktiekurs en serie af analytikeropjusteringer på aktien.  

På den negative side var hollandske Koninklijke Vopak NV den største negative 
bidragsyder til porteføljens performance. Koninklijke Vopak NV gav i august et 
dårligere end ventet kvartalsregnskab, hvilket medførte et fald i aktiekursen. 

I august måned tilføjede vi tre nye aktier til porteføljen. Vi købte det danske 
selskab Pandora, som producerer, designer og sælger smykker. Derudover 
købte vi den amerikanske reservedelsforhandler O’Reilly, der udbyder reserve-
dele til det amerikanske eftermarked for biler. Slutteligt købte vi det ameri-
kanske sundhedsforsikringsselskab Aflac Inc. Vores beslutning om at købe 
disse tre selskaber var baseret på attraktive værdiansættelser.  

August var også måneden, hvor vi skilte os af med tre positioner i porteføljen: 
den amerikanske reservedelsforhandler Autozone, det amerikanske sundheds-
forsikringsselskab Becton Dickinson og det amerikanske selskab Scripps Net-
works Interactive, der udbyder TV-underholdning. Beslutningen om at sælge 
positionen i Autozone blev taget på baggrund af en risikovurdering af selska-
bets segment. Beslutningen om at sælge positionen i Becton Dickinson blev 
taget på baggrund af høje fundamentaler. Slutteligt besluttede vi os for at 
sælge positionen i Scripps, idet selskabet blev købt op af Discovery Communi-
cations. 
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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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