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Maj Invest Value Aktier og Maj Invest Value Aktier Akkumulerende gav i januar 

måned begge afkast på henholdsvis –2,0 pct., mens sammenligningsindekset 

MSCI World omregnet til danske kroner steg 0,7 pct. 

I begyndelsen af januar måned gennemførte Irans revolutionsgarde sit første 

gengældelsesangreb for attentatet på Qassem Soleimani, der var rettet mod 

amerikanske styrker i nabolandet Irak. Da præsident Trump henvendte sig til 

nationen timer senere, udtalte han, at Iran ikke ønskede yderligere eskalering. I 

stedet meddelte præsidenten, at han ville indføre nye sanktioner mod Iran. 

Nyheden om udbrud af coronavirus medførte i løbet af januar et fald i det glo-

bale aktiemarked. I sin første udmeldelse efter udbruddet sagde den kinesiske 

præsident, Xi Jinping, at alle foranstaltninger ville blive taget i brug for at ind-

dæmme udbruddet. Desværre steg dødstallet fra udbruddet af coronavirus til 

flere hundrede, og det samlede bekræftede antal smittede nærmede sig 17.000. 

I slutningen af januar kom Brexit-dagen. Efter mere end 1.300 dage, tre premi-

erministre, to missede exitdatoer, snesevis af afstemninger i parlamentet og år 

med forhandlinger forlod Storbritannien formelt EU efter næsten fem årtier. 

De største positive bidragsydere til denne måneds porteføljeafkast var de ameri-

kanske selskaber Intel Corp og Goldman Sachs. Intels performance kan delvist 

forklares af gode kvartalstal, som var bedre end ventet, samt en opjustering for 

2020. For Goldman Sachs skyldtes det positive bidrag til performance også et 

bedre end ventet regnskab, hvor især toplinjen overraskede positivt.  

Det amerikanske selskab Packaging Corp of America bidrog mest negativt til 

porteføljens performance. Selskabets aktiekurs faldt primært på baggrund af 

nyheden om et fald i specifikke pap-/papirpriser. Derudover rapporterede sel-

skabet kvartalstal, der var dårligere end ventet, hvilket medførte yderligere fald i 

aktiekursen.  

I januar blev der købt et nyt navn til porteføljen. Det nye selskab, Robert Half 

International, er et rekrutteringsbureau, der udbyder midlertidig og permanent 

arbejdskraft inden for blandt andet regnskab, økonomi og administrativ sup-

port. 
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