
Månedens skæve NEMA-vinkel – Feb. 2018
Brian og Søren, porteføljemanagere for New Emerging Markets Aktier, skriver hver måned om deres indtryk 
fra et selskab, et land eller et tema, der spiller en rolle i NEMAs aktieportefølje.
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Egypten – en tur til Afrikas største by

Vi var i sidste uge i Kairo og så her for første gang med egne 

øjne, hvordan en ny enorm bydel skyder op 80 km øst for det 

gamle Kairo – og som med tiden har en god chance for at blive 

til ”det nye Kairo”. Det lugter allerede af en chance for at se en 

vending på nogle af landets mange problemer. I NEMA har vi 

siden sidste år optrappet vores investeringer i landet – på trods 

af, at der også er kolossale udfordringer i landet. 

I selve Kairo bor omkring 10 af landets knap 100 mio. indbyggere. 

Medregner vi forstæderne til Kairo, bliver befolkningstallet snarere 

20 mio., som gør byen til den største i Afrika. Set på et satellitfoto 

smyger Kairo sig pittoresk om Nilens grønne bælte i nord i et ellers 

enormt ørken-præget land. Man skal dog ikke have været 

mange timer i byen, førend andre mindre smukke betegnelser 

presser sig på: Overfyldt, slidt og med grotesk 

underdimensioneret infrastruktur til byens mange biler og 

varevogne. 

Når pladsen er brugt op…
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Egypten – kan man flytte en hovedstad?

Regeringen flytter efter planen gradvist sine ministerier ud fra det 

gamle til det nye Kairo i 2019, og den nye bydel rummer allerede 

hovedvejene (seks spor i hver retning), og et par næsten 

færdigbyggede hovedanlæg: et kongrescenter, et 

hotelkompleks, en moske, en kristen kirke og en militær lufthavn, 

der bliver transformeret til en civil. Afrikas højeste bygning 

kommer også til at stå her. Mens de første etableringer skete 

med investeringer og donationer fra de venligsindede og 

hovedrige Golf-naboer, er private investeringer nu kommet med, 

bl.a. i ejendomsudvikling, der sigter mod at hægte sig på den 

gradvise flytning af en del af befolkningen, der vil følge med de 

nye arbejdspladser i den nye bydel. 

Vi var en af de første internationale investorer til at få fremvist 

bydelen, og for vores værter (en lokal børsmægler) var det 

ligeledes deres første besøg af området: Det er tydeligt, at 

opfattelsen lokalt netop nu skifter fra tvivl til tro på, at den nye 

bydel (så stor som Singapore) faktisk er på vej, og at udviklingen 

derude ikke længere kan stoppes. 

Klar til at huse udflyttede ministerier i 2019?

Man starter med en 6-sporet hovedvej i hver 

retning – og en moske!
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Egypten – vækst drevet af investeringer – og snarlige rentefald

Investeringer og reformer (og et ventet rentefald) er den 

trækkraft, der kan præge investeringer i Egypten positivt i den 

kommende tid. 

Der er også en række reformer i gang, hvor omkostningstunge 

støtteordninger (fx billig benzin) afvikles, som giver råderum for, at 

andre initiativer kan optrappes, særligt infrastrukturinvesteringer. 

Det giver tryghed, at internationale aktører som IMF aktivt støtter 

Egypten med lån og samtidig sætter krav til reformarbejdet. 

Egypterne er ”vant til” kriser, og mange har derfor gemt deres 

opsparing i USD og uden for banksystemerne. Disse borgere blev 

ikke ramt af devalueringen, snarere tværtimod, og vi er gang på 

gang blevet overrasket over egypternes evne til at købe store 

mængder lokale obligationer, når de blev udbudt til attraktive 

renter, og vi har også set stor appetit på nye moderne boliger 

opført i udkanten af Kairo, hvor man kan få adgang til den plads, 

luft og ny infrastruktur, som det gamle Kairo er i så stort underskud 

af – hvis man altså kan betale!

Drømmen om en moderne lejlighed i 
Øst-Kairo? Koster 7-8000 kr. / m2.

Denne top-end villa på 300 m2 kan 
erhverves for ca. 3,5 mio. kr. 
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Hvis du vil vide mere om det nye Kairo…

Der ligger en del gode tegninger og planer på nettet over det 

kommende mega-projekt (søg på ”Cairo new administrativ 

capital”), hvor man kan finde mere information.

NEMAs investeringer i Egypten tæller en bank, tre ejendoms-

udviklere, en kapitalmarkedsbank og et industriselskab.

På størrelse med Singapore!
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Og til sidst – sporten: Salah som præsident?

Egypterne er stolte af deres landsmand M.Salah, angrebs-es for 

Liverpool og aktuel nr. 2 på topscorerlisten i Premier League. Han 

optræder på utallige reklameskilte overalt i Kairo – og tanken er 

nærliggende: Han ville være en populær mand, hvis han stillede 

op som præsident i Egypten efter sin glorværdige karriere.

Chancen for, at dette sker, er dog uhyre beskeden. Der er et 

demokratisk underskud i Egypten, der er til at føle på, hvor 

præsident Sisi styrer landet med en jernnæve – i tæt samarbejde 

med hæren, hvor præsidenten selv har tjent det meste af sit liv.

Aldrig sig aldrig: Vi minder om, at George Weah tidligere i år blev 

præsident i sit hjemland Liberia – efter i en årrække at have 

været sit hjemlands stolte repræsentant for bl.a. Premier League 

klubberne Chelsea og Manchester City i 1990’erne.



Denne præsentation er udarbejdet af BI Asset Management A/S, Sundkrogsgade 7, DK-2100 København Ø (herefter "BankInvest"). 

Præsentationen retter sig mod investorer bosiddende i Danmark. 

Præsentationen er alene udarbejdet til brug for orientering. Informationer, beregninger, vurderinger og skøn er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om eller en 
opfordring til at købe eller sælge noget værdipapir eller noget investeringsbevis og træder ikke i stedet for modtagerens udøvelse af eget skøn over, hvorledes der skal 
disponeres.

Ovennævnte informationer m.m. erstatter ikke finansiel, juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og BankInvest opfordrer 
modtageren til at søge professionel rådgivning på disse områder, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner.

Selv om BankInvest har udvist behørig omhu for at sikre, at oplysningerne i præsentationen ikke er urigtige eller vildledende på tidspunktet for offentliggørelse, herunder 
indhentet oplysninger hos kilder, som anses for pålidelige, indestår BankInvest ikke for oplysningernes rigtighed, nøjagtighed eller fuldstændighed. Oplysningerne ændres 
uden varsel af BankInvest.

BankInvest påtager sig intet ansvar for beslutninger eller dispositioner, som oplysningerne på denne præsentation måtte danne grundlag for, ligesom BankInvest frasiger 
sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information fra præsentationer.

Det understreges, at præsentationen kan indeholde historiske tal og allokeringer, simulerede afkast samt prognoser, og at hverken tidligere afkast eller allokeringer, 
simulerede afkast eller givne prognoser kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast eller allokeringer. Kursværdien af investeringsbeviser i BankInvest-
foreningerne svinger i takt med udviklingen på aktie- og obligationsmarkederne. BankInvest indestår ikke for, at de i præsentationen angivne vurderinger og skøn om den 
fremtidige kurs- og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Vedrørende informationer baseret på beløb i anden valuta end 
DKK bemærkes særligt, at gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurserne. 

For links til hjemmesider indeholdt på nærværende præsentation gælder, at BankInvest ikke garanterer adgang til disse, og at BankInvest frasiger sig ethvert ansvar for 
indholdet af sådanne sider.

BankInvest forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til ejendomsretten til ophavsret og varemærker i forbindelse med alle oplysninger på præsentationen.
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Disclaimer


