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Indirekte eksponering skærmer porteføljerne på de nye markeder.   

sund overvægt 
i emerging markets

aF StepHen rammer, aktieStrateg, Formuepleje a/S

en tredjedel af Formueplejes aktier er ekspo-
nerede mod lande udenfor de traditionelle vest-
lige markeder. vi vælger dog typisk indirekte eks-
ponering via vestlige selskaber, af hensyn til 
mange af de corporate governance udfordringer 
som en direkte investering i emerging markets 
(em) repræsenterer.

mSCI em (indeks over emerging markets) har 
igen i år (ytd) leveret en markant outperformance 
af det globale mSCI World indeks (verdens- 
indeks). Således er mSCI em steget 15% mod 
mSCI Worlds ca. 10%. I forhold til bunden d. 9/3-
2009 er mSCI em steget 140% mod mSCI  
Worlds 92%. 

em er ikke dyrt, hvis  
vækstudsigterne holder
det ville være naturligt, at de bedre vækstudsig-
ter også havde affødt en markant bedring i værdi-
ansættelsen i em området i relation til hele ver-
den. men faktisk har de seneste par år vist, at em 
området stadig handler til en lille discount(p/e på 
13,2x) til verdens-indekset (p/e 14,0x) efter 
kortvarigt at have handlet med en lille præmie  
i starten af 2008, før krisen indtraf (se figur 2).  
I forhold til de historiske niveauer ligger em pt på 
sit historiske 5 års gennemsnit. 

til sammenligning ligger indtjening pr. aktie-
væksten (epS 12m fwd.) for em området nu på 
ca. 19% svarende til en peG ratio (price/earnings 
to Growth ratio) lidt under 0,7. det er især lande 
som rusland, brasilien, Sydkorea, Sydafrika og 
mexico, der handler på peG ratios tæt på 0,5, 
som ser billige ud, når de vækstjusteres, medens 
Kina og Indien er tættere på 1,0. Generelt hand-
les den østeuropæiske blok til ca. halv pris (peG 
0,4) af Asien (peG 0,7), medens Latinamerika er 
nogenlunde midt imellem (0,6). 

der kan argumenteres for, at em bør handles 
med en præmie i forhold til verdensindekset givet 
de bedre vækstudsigter og de bedre finansielle 
forhold (især de makroøkonomiske). overfor dette 
står naturligvis den større volatilitet på disse  
markeder samt corporate governance usikkerhe-
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den. det er for eksempel ikke ualmindeligt, at kinesiske sel-
skaber udarbejder op til 5 forskellige regnskaber afhængig 
af, hvem der står som modtageren af regnskabet. Korruption 
er også betydelig mere udtalt i mange af disse udviklings-
økonomier, selvom nogle måske vil mene, at finanskrisen i 
vesten også har vist behov for selvransagelse.

hvor længe kan det Fortsætte?
I Formuepleje tror vi, at em området strukturelt bør have en 
overvægt. urbaniseringen og industrialiseringen er stærkt 
megatrends, som rækker mere end blot nogle år ud i frem-
tiden. til gengæld har store dele af em området også  
stigende udfordringer omkring demografien som i de vestlige 
lande. I 2010 har mange fundmanagere øget deres ekspo-
nering mod em. det samme gælder et stigende antal retail-
investorer ligesom antallet af etF’er (exchange-traded 

funds), der udbydes med em som tema, er eksploderet. den 
liberale pengepolitik i vesten har på det seneste kanaliseret 
mange penge over i em området, og det er ikke urealistisk at 
antage, at så længe likviditeten er rigelig fra den amerikanske 
centralbank, Fed, vil denne trafik fortsætte. I 2009 var der et 
netto inflow i aktier på uSd 60 mia., og i 2010 ser det ud til 
at lande på knap uSd 80 mia. bruttobeløbet er selvfølgelig 
meget større og afspejler, at mange em lande også er be-
gyndt at investere i de kriseramte vestlige selskaber. Allige-
vel er det særdeles relevant at overveje, om em efterhånden 
er blevet en ”crowded trade”, som alt for mange flokkes om.  

 
hvor stor er FormuePlejes em eksPonering?
Hvis man bruger vores valutaeksponering som proxy for  
vores geografiske eksponering, kan man godt fejlagtigt få 
den opfattelse, at vi har en beskeden eksponering mod em.  
det er dog ikke tilfældet, idet en del af vores eksponering i 
em ligger i de såkaldte Adr’s, som er em parallelnoteringer 
i uSA. dertil kommer, at vi i overvejende grad har valgt at 
tage en em eksponering via vestlige selskaber, som har en 
betydelig tilstedeværelse i em. dette af hensyn til mange  
af de corporate governance udfordringer som en direkte  
investering i em repræsenterer.

de selskaber vi har investeret i har ca. 16% af deres om-
sætning i em områderne. dertil kommer yderligere 17% i 
roW (rest of world), som primært omfatter japan, Korea og 
andre af deres udviklede økonomier i Asien. Samlet set er 
ca. 33% af vores portefølje således eksponeret mod lande 
uden for de traditionelle vestlige markeder. den resterende 
eksponering er mod Nordamerika (36%) og europa (31%).

stephen.rammer@formuepleje.dk
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