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Afkastudvikling 
I januar 2021 leverede Amerikansk Momentum A/S et afkast på 6,37% efter omkostninger 
mod MSCI USA’s 0,22% før omkostninger.  

 

Ifølge mediet Reuters steg antallet af globalt registrerede tilfælde af Covid-19 til mere end 
90 millioner tilfælde i januar 2021.1 Og med to nye Covid-19 mutationer fra hhv. 
Storbritannien og Sydafrika opstår der potentielt større usikkerhed omkring genåbningen af 
samfund verden over. Porteføljen i Amerikansk Momentum A/S afspejler denne usikkerhed, 
og inkluderer derfor stadig ”corona-venlige” aktier såsom Moderna, Peloton og det sociale 
medie Pinterest. 

 

Januar blev også måneden for Joe Bidens indsættelse som USA's 46. præsident. Joe Bidens 
indtrædelse varslede også USA’s tilbagevendende engagement i Parisaftalen. Den grønne 
omstilling er derfor igen på dagsordenen i USA. Ligeledes er direktøren for verdens største 
pengeforvalter BlackRock også fuldt fokuseret på den grønne omstilling2. I Amerikansk 

 
1 Global coronavirus cases surpass 90 million in battle on new variant 
2 https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter  
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Amerikansk Momentum A/S MSCI USA

AFKAST Amerikansk Momentum MSCI USA Index 

Januar 6,37% 0,22% 
3 måneder 21,51% 11,05% 
År-til-dato 6,37% 0,22% 
1 år 80,86% 9,84% 
3 år 385,39% 47,10% 
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Momentum har vi fastholdt vores positioner i de grønne vinderaktier Tesla og Enphase 
Energy. 

Kapitalforhøjelse 
Slutteligt bliver januar 2021 også sidste gang vi rapporterer simulerede afkast. Pr. d. 
2.2.2021 er Amerikansk Momentum A/S fuldt investeret og vi er glade for at kunne byde 
vores medinvestorer velkommen på rejsen. 

Månedens Portefølje 
Vores portefølje er angivet for d. 29/01 med vægte i %. Vi opdaterer ofte porteføljen 
strategisk som et led i vores aktive forvaltning. Vægtningen nedenfor er den vi sluttede 
januar 2021 af med og starter med i februar 2021. 
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Månedens højdespringer er aktien Moderna, der har givet et individuelt afkast på 66,52%. Moderna er 
et bioteknologiselskab, der er kendt for at udvikle og producere en vaccine mod Covid-19. I Amerikansk 
Momentum A/S har vi aktivt handlet Moderna aktien siden d. 07/04/2020, da aktien var i kurs $32,02. 
Vi har gennem januar 2021 konstant vægtet aktien med 15% i porteføljen, og fortsætter med dette i 
starten af februar til en aktiekurs på $173,16.  

 

Månedens bundskraber er aktien The Trade Desk, der har givet et individuelt afkast på -4,42%. The 
Trade Desk er en global teknologi virksomhed, der markedsfører en platform som bruges af købere af 
digitale annoncer. I Amerikansk Momentum A/S har vi aktivt handlet The Trade Desk aktien siden d. 
03/12/2020, da aktien var i kurs $889,00. Ved udgangen af januar 2021 ligger aktien i kurs $765,99. 


