
  

 

AKTIER 

Bæredygtige Aktier KL 

Dette materiale udgør ikke individuel investeringsrådgivning og kan ikke danne grundlag for en beslutning om køb eller salg (eller undladelse heraf) af investeringsbeviser. Materialet 
er alene udarbejdet som orientering, og investorer opfordres til at søge fornøden professionel rådgivning inden køb eller salg af investeringsbeviser. Sparinvest påtager sig intet 
ansvar for den rådgivning, der ydes og dispositioner, der foretages eller undlades i forlængelse af dette materiale. Den/de nævnte afdeling (-er) er en del af Sparinvest SICAV. 
Investorer opfordres til nøje at gennemlæse vedtægter, prospekt, og anden relevant information om den pågældende afdeling inden et eventuelt køb af investeringsbeviser. Det 
relevante materiale er tilgængeligt på sparinvest.dk. Opmærksomheden skal henledes på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig afkast 
og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab. Især investeringer, der foretages på udenlandske markeder, er følsomme over for valutakursudsving, som 
kan forårsage enten stigninger eller fald i den investerede kapitals værdi. Fuld tilbagebetaling af investeret kapital er således ikke garanteret. Der tages forbehold for trykfejl, 
beregningsfejl og eventuelle øvrige fejl i materialet. 

Strategi 
Afdelingen investerer i 40-70 aktier, hvor hver enkelt aktie udvælges efter nøje vurdering af selskabets potentiale, risiko og bæredyg-
tighed. Selskaber med mere end 5% af deres omsætning fra produktion eller distribution af fossile brændsler, atomkraft, våben, alkohol, 
tobak, pornografi og hasardspil udelukkes. Afdelingen er drevet af selskabsspecifikke forhold med en målsætning om at skabe attraktive 
absolutte og relative afkast gennem investering i selskaber med robuste og langsigtede bæredygtige forretningsmodeller. 
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Se afkast og nøgletal 

Stærk november 
Vaccinenyheder dominerede 
Markedsudvikling. I sidste måned skrev vi om nogle begi-
venheder i november måned, der kunne få afgørende betyd-
ning for aktiemarkederne; dels forløbet af det amerikanske 
valg, og dels ventede vi en del nyheder på vaccine-fronten 
mod Covid-19. 
 
Valget er nu (næsten) overstået, og på trods af en del støj 
efterfølgende, så endte valget vel nogenlunde, som menings-
målingerne forudsagde. Biden overtager præsidentposten, 
mens sammensætningen i Kongressen forbliver uændret. Hu-
set forbliver med demokratisk flertal, mens det tyder på et 
republikansk Senat. Det sidste er dog ikke endeligt afgjort, 
idet sammensætningen i Senatet først afgøres med et yder-
ligere valg 5. januar i Georgia. Her er statens begge sæder i 
Senatet på valg. I og med ’stillingen’ lige nu er 48-50 i repu-
blikanernes favør, og at vicepræsidenten i tilfælde af stem-
melighed har den afgørende stemme, er valget naturligvis 
meget afgørende. Men meget peger på, at Republikanerne 
vinder mindst ét og formentligt begge sæder ved valget.  
 
Valget blev derfor ikke den afgørende faktor for markedet og 
ender faktisk nok med det scenarie, som de fleste frygtede. 
Godt nok en ny leder og administration for USA, men for-
mentlig også en meget handlingslammet en af slagsen. Det 
vil tiden vise. 
 

Til gengæld var der overraskende gode nyheder på vaccine-
fronten, hvilket for alvor resulterede i ny og stor optimisme 
omkring et V-forløb for global økonomi i 2021 (hvor økono-
mien dykker dybt, men med et kraftigt opsving, der hurtigt 
bringer økonomien tilbage til niveauet inden recessionen, 
red.). Både Pfizer, Moderna og AstraZeneca kom med opløf-
tende resultater fra deres vaccine-studier, og alt tyder på, at 
de første vaccinationer allerede finder sted i indeværende år. 
Dermed er vejen banet for en normalisering af økonomisk 
aktivitet i løbet af 2021, hvilket på ryggen af stimuli, laver 
renter, opsparet investerings- og forbrugsbehov peger på kraf-
tig økonomisk og indtjeningsmæssig vækst. Dermed er vejen 
også banet for gode forhold på aktiemarkederne, hvilket kom 
til udtryk med et november-afkast på 9,4% for verdensmar-
kedet, hvilket er et af de bedste månedsafkast i historien. 
 

Afkast lidt under markedet 
Porteføljen. Vaccinenyhederne dominerede markedsudviklin-
gen i november.  Med udsigt til en dels kraftig økonomisk 
vækst i 2021 og dels en vis normalisering af hverdagen, så 
har markedet reageret ved en kraftig rotation mod ’cyklisk 
Value’. Det kommer bl.a. til udtryk via kraftig outperformance 
fra sektorer som Finans og Traditionel Energi. Sidstnævnte har 
ikke begunstiget Bæredygtige Aktier, da vi jo ikke har ekspo-
nering til den sektor i porteføljen, men omvendt så har flere 
af porteføljens finansaktier bidraget positivt til afkastet. Afka-
stet ender på 8,8% for måneden, hvilket er lidt under mar-
kedsafkastet.

 

https://www.sparinvest.dk/afdelinger/aktier/baeredygtige%20aktier.aspx
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