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2008 har mildt sagt ikke væ-
ret et godt aktieår, og for in-
vestorer med penge i kine-
siske aktier har det været
endnu mindre behageligt. 

Udviklingen står i skarp
kontrast til situationen for
bare et par måneder siden,
da kinesiske aktier nærmest
steg ind i himlen, drevet af
stærk industrialisering og
økonomisk vækst. Det kine-
siske aktieindeks, Shanghai
Composite indeks, belønne-
de investorerne med godt
100 pct. alene i 2007, og
året før bød ligeledes på
markante stigninger.

Men selv kinesiske aktier
er kommet til kort i 2008, og
global økonomisk afmat-
ning i kombination med
højt prisfastsatte aktier har
gjort investorerne mere ner-
vøse. Derfor søger de i ly i
knap så risikable investerin-
ger. 

Shanghai indekset er i
2008 faldet tilbage med godt
35 pct., og sidste års heftige
kursstigninger er ved at for-
dufte i det blå.

Globale fonde
Det er ikke nødvendigvis
kun fonde med fokus på
fjernøsten, der har en ekspo-
nering mod den kinesiske
økonomi. Mange globale
fonde har nemlig også inve-
steret i det kinesiske mar-
ked. Det har de gjort ved at
købe kinesiske aktier eller
investeret indirekte. Sidst-
nævnte kan gøres ved at in-
vestere i selskaber med et
stort forretningsomfang
med Kina eller eksempelvis
investere i aktier fra råvare-

producenter, der vil profi-
tere på øget efterspørgsel ef-
ter råvarer fra lande som Ki-
na og Indien. Her vil man
ikke direkte kunne aflæse
Kina-andelen i porteføljen.

En af de globale aktiefon-
de med flest kinesiske aktier
i porteføljen er Independent
Invest Global. Mere end 12
pct. af porteføljen er inve-
steret i kinesiske aktier. 

Til sammenligning har
det mest brugte verdensin-
deks, MSCI World, ingen ki-
nesiske aktier i porteføljen
og i MSCI All Countries, der
inkluderer udviklingslande,
udgør Kina blot 1,6 pct.

Den høje Kina-andel har
ikke påvirket Independent
Invest-fonden synderligt re-
lativt til andre fonde med
globale aktier. I indeværen-
de år ligger fonden blandt
de allerbedste fonde i kate-
gorien. 

Om den høje andel af ki-
nesiske aktier forklarer inve-
steringsdirektør Henrik Tie-
demann fra Independent In-
vest, at værdien faktisk er
øget siden november. Til
trods for markante kursfald
generelt i Kina er fondens
kinesiske aktier nemlig sam-
let set steget i værdi. Henrik
Tiedemann fortæller, at fon-
dens kinesiske aktier fortsat
vil nyde gavn af det stigende
indenlandske forbrug i Kina
og er interessante investe-
ringsmuligheder. Det er sel-
skaber inden for forbrugs-
goder, fødevarer samt ener-
gi, og virksomhederne er
markedsførende selskaber
inden for deres respektive
forretningsområde. 

Henrik Tiedemann har in-
gen planer om at reducere
andelen af kinesiske aktier i
porteføljen. Snarere tvært-
imod eftersom Kina’s næ-
sten tocifrede økonomiske
vækstrater forventes at hol-
de godt gang i forbruget i Ki-
na.

Færre kinesiske aktier
En af de fonde, der har solgt
mest ud af kinesiske aktier
siden toppen i november
sidste år, er den globale ak-
tiefond Sydinvest Mega-
trends. Den var ellers blandt
de danske aktiefonde i kate-

gorien, der havde investeret
mest i Kina tilbage i novem-
ber sidste år.

Om årsagen til den mar-
kante reduktion fortæller
porteføljemanager Jesper
Engedal, at de makroøkono-
miske udsigter i slutningen
af sidste år for USA, der er et
af Kinas store eksportmarke-
der, og tiltagende inflation i
Kina med udsigt til priskon-
trol fra myndighedernes si-
de var tilstrækkelig til, at
han valgte at reducere væg-

ten af kinesiske aktier.
Set i bakspejlet viste det

sig at være en fornuftig be-
slutning, forklarer Jesper En-
gedal, idet flere af de frasolg-
te aktier er faldet kraftigt si-
den årsskiftet. Jesper Enge-
dal har så småt fået appetit
for kinesiske aktier igen og
har bl.a. købt kinesiske ak-
tier inden for finans og ener-
gi. 

Mange danske aktiefonde
har investeret i kinesiske ak-
tier. I kategorien Globale

Large Cap Blend Aktier er
Independent Invest Global
uden sammenligning den,
der har satset mest på kine-
siske aktier. Andelen er fire
gange så høj som Jyske In-
vest Favorit Aktier, der har
næstflest Kina aktier. Blandt
fonde med fokus på udvik-
lingslande er EgnsInvest
Emerging Østen i front i ka-
tegorien Asien ex. Japan
med knap 30 pct. i Kina. 

De danske investerings-
foreninger håndterer udvik-

lingen i Kina vidt forskelligt.
Nogle har valgt at reducere
eksponeringen mod det ki-
nesiske marked i forvent-
ning om fortsat turbulens,
hvorimod andre satser på at
drage fordel af fortsat stærk
økonomisk vækst i Kina.
Det illustrerer, hvor delte
meninger der er om de kine-
siske aktiers fremtid på kort
sigt, men der er næppe
uenighed om, at Kina ikke
er til at overse i den globale
økonomi. N

INVESTERINGSFORENINGER

N 2008 har hidtil ikke
været et godt aktieår –
heller ikke for kinesiske
aktier.

N Der er delte meninger
om de kinesiske aktiers
fremtid på kort sigt. 
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*:  ÅTD Merafkast beregnes som afkastet for fonden fratrukket det gennemsnitlige afkast for kategorien (hele Europa). Tallet angiver på tværs af samtlige investeringsfonde, hvem der har været bedst eller dårligst til at 
skabe et afkast til investorerne i forhold til gennemsnittet for sammenlignelige fonde inden for fondens egen kategori. Kun fonde der har eksisteret siden årsskiftet er taget med.
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Amber Nordic Alpha
Merchant Invest Europæiske Small/Mid Cap
Danske Invest Fjernøsten 
SEB Inst. Emerming Market Eq. (Mondrian) 
Nordea Invest Stabile Aktier 

Jyske Invest Tyrkiske Aktier 
Sparinvest EU Finansielle Aktier 
Sydinvest Fjernøsten 
BankInvest Indien & Kina 
Sydinvest BRIK 

Norden - Aktier
Europa Small Cap - Aktier
Asien ex. Japan - Aktier
Globale Nye Markeder - Aktier
Globale Large Cap Value - Aktier

Rasmus Cederholm
Ivan Larsen
Peter Hames
Karsten Hansen
Ej oplyst

-7,6
-10,8
-14,1
-10,7
-10,1

7,2
6,6
5,9
5,5
5,3

Europa Nye Markeder ex. Rusland - Aktier
Sektor Finansiel Service - Aktier
Asien ex. Japan - Aktier
Asien ex. Japan - Aktier
Globale Nye Markeder - Aktier

Søren Nemec
Michael Albrechtslund
Niels Skovvart
Thue U. Isen
Niels Skovvart

-20,2
-12,5
-14,1
-14,1
-10,7

-14,1
-9,5
-8,2
-7,3

-6,4
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Carnegie WorldWide/Globale Aktier
Independent Invest Global
Jyske Invest Aktier Pension
Jyske Invest Favorit Aktier
Jyske Invest Globale Aktier

Mikael Randel
Henrik Tiedemann
John Christensen
Jakob Greisen
John Christensen

0,6
-3,6
-4,0
-6,2
-7,5

Sydinvest MegaTrends
Investin SRI-aktier
Nykredit Invest Globale aktier
Danske Invest Engros Flexinvest Aktier
Sydinvest Verden

Jesper Engedal
Peter Holt
Peter Holt
Ej oplyst
Jesper Engedal

-18,0
-16,6
-15,3
-15,3
-15,3

-14,3
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Gennemsnit for Morningstar Kategorien™ ’Global Large Cap Blend - Aktier’

KINESISKE AKTIER 
Der er ingen planer om at
reducere andelen af kinesiske
aktier i porteføljen, erklærer
investeringsdirektør Henrik 
Tiedemann, Independent Invest.

Aktiefonde satser på Kina


