
Månedsopdatering juni 2018 

Maj Invest Value Aktier 

Maj Invest Value Aktier og Maj Invest Value Aktier Akkumulerende gav i juni må-
ned afkast på henholdsvis –1,5 og –1,6 pct., mens sammenligningsindekset 
MSCI World omregnet til danske kroner steg 0,0 pct. 

I løbet af juni måned dominerede udviklingen af de handelspolitiske forhandlin-
ger mellem USA og dets store handelspartnere overskrifterne over hele verden. 
Den seneste eskalering i retorik og faktiske toldsatser er begyndt at påvirke 
markederne negativt. Især faldt aktiekurserne for selskaber i bilindustrien. Flere 
selskaber inden for denne industri har allerede sænket indtjeningsforventnin-
gerne på grund af usikkerhed om fremtidige handelsforhold på tværs af konti-
nenterne. 

Blandt de største bidragsydere til denne måneds porteføljeperformance var det 
amerikanske sundhedsforsikringsselskab Aetna og den engelske tøjkæde Next 
Plc. Aetna havde en betydelig stigning i kølvandet på det amerikanske justitsmi-
nisteriums godkendelse af AT&T’s køb af TimeWarner, hvilket markedet tog som 
udtryk for, at CVS ligeledes vil få accept til at fuldføre opkøbet af Aetna, hvilket 
sendte selskabets aktier højere. 

Den sydkoreanske elektronikgigant Samsung Elecetronics bidrog mest negativt 
til porteføljens afkast sammen med de to amerikanske bilrelaterede selskaber 
General Motors og Aptiv, der alle faldt som følge af den forøgede risiko for en 
eskalerende global handelskrig. 

I juni måned blev der foretaget en enkelt omlægning, og således blev TimeWar-
ner købt op af AT&T og som en del af den handel, fik afdelingen henholdsvis 
kontanter og AT&T-aktier som betaling. 
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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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