Hvem bekymrer sig om risiko?
Det gør vi!
De globale aktiemarkeder fortsatte med at stige gennem hele 2021 uden hensyntagen til de mørke skyer, der havde samlet sig i kølvandet på Covid-19. Når
der er mange penge i omløb på jagt efter for få varer eller finansielle aktiver,
opstår der en tendens til pres på de økonomiske og finansielle systemer, hvilket
kan ende med at blive en risiko for investorerne på aktiemarkederne. Vi satte os
sammen med Allan Saustrup Jensen, porteføljemanager hos ValueInvest Global
Equity Team hos Macquarie Investment Management Europa S.A. (Foreningens
investeringsrådgiver) til en samtale om, hvordan investeringsteamet navigerer i
det aktuelle hav af risici og muligheder.

INTERVIEW med Allan Saustrup Jensen
Porteføljemanager hos Foreningens investeringsrådgiver

under høj gæld. Investeringer i teknologisektoren er øget gennem SAP og Amadeus IT
Group, men vi har ikke været villige til at betale for de høje værdiansættelser af de mest

nedbragt deres varelagre til et meget lavt
niveau. Igen reagerede selskaberne meget
hurtigt, og de gjorde alle det samme: De
begyndte at købe fra deres leverandører for
at genopbygge lagrene og imødekomme den
store efterspørgsel.
Resultatet har været et enormt pres på forsyningskæderne og inflation, hvilket betyder
højere priser på tværs af hele værdikæden.
Råvarer, komponenter, logistik osv. Det kan
på kort sigt tære på overskudsmarginen i de
fleste selskaber. På mellemlangt sigt kan de
stærkere selskaber skubbe de højere omkostninger videre i værdikæden, så de i sidste
ende havner hos forbrugeren, der så må
betale højere priser for brændstof, varer, biler
osv. Vi tror, at forbrugerne allerede har fået
denne udvikling at mærke.
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Disclaimer
ValueInvest Danmark kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer, som findes i nærværende informationsmateriale - uanset
om disse informationer mod forventning skulle være ukorrekte. ValueInvest Danmark kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte
eller indirekte er pådraget på grundlag af informationer, som findes i informatonsmaterialet. Indholdet af ValueInvest Danmarks informationsmateriale er tænkt som generel information og kan på ingen måde sidestilles med rådgivning. Investering kan være forbundet med risiko for tab, og
historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Nærværende informationsmateriale indeholder oplysninger om historiske afkast og allokeringer, simulerede afkast samt prognoser, der således ikke kan opfattes som en garanti for fremtidige afkast eller allokeringer. Afkast kan blive formindsket eller forøget som følge af udsving i valutakurserne samt udviklingen på aktiemarkederne. Eventuelle udsagn om fremtiden, som er indeholdt
i nærværende informationsmateriale, afspejler ledelsens, på daværende tidspunkt, aktuelle forventninger til fremtidige begivenheder og økonomiske
resultater samt til konjunkturerne i verdensøkonomien og på finansmarkederne. Den type forventninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed,
og vi vurderer, at usikkerheden er større, end hvad vi historisk har set. Og da det ydermere er behæftet med meget stor usikkerhed at give bud på den
konkrete udvikling på de mange enkeltmarkeder, vi investerer på, vurderer vi, at det ikke er hensigtsmæssigt at komme med konkrete tal for afkastforventningerne for det kommende år. Investorer og andre, der tager beslutninger på grundlag af denne information, bør generelt foretage deres egne
omhyggelige overvejelser om hvilke usikkerheder, der kan have betydning. Det anbefales derfor altid at søge professionel investeringsrådgivning og
tillige vejledning om dertil knyttede individuelle skatteforhold, der påvirkes af den aktuelle investering. Der tages forbehold for trykfejl, produktændringer, kurser og lignende. For yderligere information, herunder prospekt, henvises til www.valueinvest.dk
Macquarie Investment Management Europe S.A. (MIME SA) er ikke et autoriseret indlånsinstitut i henhold til Banking Act 1959 (Commonwealth of
Australia), og MIME SA's forpligtelser repræsenterer ikke indlån eller andre forpligtelser tilhørende Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542.
Enhver investering er underlagt investeringsrisiko, herunder eventuelle forsinkelser i tilbagebetaling og tab af indkomst og investeret hovedstol.
Macquarie Bank Limited hverken garanterer eller yder på anden måde sikkerhed for MIME SA's forpligtelser.
This information material is not directed at or intended for persons resident in the United States of America, Canada, Australia, Japan, Switzerland or
other jurisdictions outside of Denmark, nor is this information material an offer to provide, or a solicitation of any offer to buy or sell, products or services in the United States of America, Canada, Australia, Japan, Switzerland or other jurisdictions outside of Denmark.

