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Globale aktier holder flyttedag
Vi har foretaget et skifte blandt forvalterne
i SaxoInvestor porteføljer baseret på
investeringsforeninger. Ud er gået CPH
Capital Globale Aktier, og ind er kommet
Maj Invest Value Aktier og Carnegie
Worldwide Globale Aktier.
Maj Invest Value aktier er valgt som den
primære forvalter på globale aktier, men
for at mindske eksponeringen til en enkelt
leverandør, har vi valgt dele allokeringen til
globale aktier mellem to forvaltere. Ved en
allokering på mere end 25% af den
samlede portefølje, vil vi således supplere
Maj Invest Value Aktier med Carnegie
Worldwide Globale Aktier.
Maj Invest Value Aktier
Maj Invest Value forvaltes af Kurt Kara og
Ulrik Jensen, som har været teamet bag
fonden siden starten i 2005. De har netop
modtaget en Morningstar Fund Award som
bedste afdeling for globale aktier i
Danmark, og har ligeledes fem ”stjerner”
hos Morningstar.
Maj Invest Value Aktier gav 26,3% i afkast i
2014, og er kommet flot fra start i år med
et afkast på 21,8%. Begge afkast ligger
over fondens benchmark.
Fonden vil være vores primære forvalter på
globale aktier, og vil bruges til allokeringer
på op til 25% af den samlede portefølje.
Carnegie Worldwide Globale Aktier
I efteråret valgte vi at erstatte CPH Capital
Forbrugsaktier
med
Carnegie
Worldwide/Stabil, der investerer i den
mindst
volatile
del
af
det
globale
aktiemarked (også kaldet lav-beta eller
minimums-volatilitetsaktier).
Vi
foretog
dette skifte, fordi vi anså Carnegie
Worldwide/Stabil som et mere velegnet
instrument til at fange den globale tendens
mod at investere i den mindst risikable del
af aktiemarkederne.
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Siden
1.
oktober
er
Carnegie
Worldwide/Stabil steget med 33,2%, mens
CPH Capital Forbrugsaktier er steget med
17,9%.
Nu tager vi så endnu skridt mod Carnegie
Worldwides aktiefonde, idet vi introducerer
Carnegie Worldwide Globale Aktier som
sekundær forvalter på globale aktier.
Fonden forvaltes af Bo Knudsen og team.
Fonden gav 24,5% i afkast i 2014, og har
givet 23,0% i år.
Vi vil bruge Carnegie Globale Aktier ved
allokeringer til globale aktier på mere end
25% af den samlede portefølje.
Farvel til CPH Capital
CPH Capital har været i vores porteføljer
længe, oprindeligt repræsenteret ved både
Forbrugsaktier og Globale Aktier. Især i de
første år var afkastene imponerende. De
seneste 18 måneder har performance dog
været noget efter benchmark, og samtidigt
har
selskabet
undergået
betydelige
forandringer på ejersiden. De manglende
resultater var en primær årsag til at
SaxoInvestor
porteføljer
med
investeringsforeninger klarede sig dårligere
end porteføljer med ETF’er i 2014. Vi håber
vi med udskiftningen kan opnå endnu bedre
resultater i de kommende år.
Forvalterpuljen fremadrettet ser dermed
således ud:
-

Korte danske obligationer: Sparinvest
Lange danske obligationer: Sparinvest
EU investment grade: Danske Invest
EU high yield: Nordea Invest
Globale aktier I: Maj Invest
Globale Aktier II: Carnegie Worldwide
Stabile aktier: Carnegie Worldwide
Danske aktier: Danske Invest
Emerging markets: Bankinvest
Teis Knuthsen

Ansvarsfraskrivelse:
Dette materiale er udarbejdet af Saxo Privatbank A/S (Banken) til generel orientering for de investorer,
som Banken har udleveret materialet til. Investorerne må selv fortolke materialet, og er velkomne til at
kontakte Banken for nærmere redegørelse om forudsætningerne, som materialet bygger på.
Banken har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne er fuldstændige og korrekte,
men påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i
materialet. Banken påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i
materialet. Banken gør opmærksom på, at oplysninger, herunder eventuelle priser og kurser, kan blive
eller er forældet.
Såfremt en publikation forældes, er Saxo Privatbank på ingen måde forpligtet til at opdatere
publikationen, informere modtagerne af publikationen eller foretage nogen anden handling.
Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke
anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.
Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig
kursudvikling.
Fremtidige afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Såfremt materialet indeholder oplysninger om
en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af
den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover.
RISIKOADVARSEL
Handel med de produkter og ydelser som Banken tilbyder, selv hvis handlen er gjort i overensstemmelse
med en anbefaling, kan resultere i tab såvel som fortjeneste. Banken er ikke ansvarlig for tab hidrørende
fra en investering, der er foretaget på baggrund af en formodet anbefaling.
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I tillæg til oplysningerne i denne Disclaimer henvises til Saxo Privatbanks ansvarsfraskrivelse
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SAXO PRIVATBANK A/S
PHILIP HEYMANS ALLÉ 15
2900 HELLERUP

