
  

 

OBLIGATIONER 

Danske Obligationer 

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 Investeringsforeningen 
Sparinvest. Investorer opfordres til nøje at gennemlæse vedtægter, prospekt, og anden relevant information om den pågældende afdeling inden et eventuelt køb af investerings-
beviser. 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 
Sparinvests fonde for danske obligationer investerer i danske obligationer, jf. det gældende prospekt. Stabile risikoegenskaber sikrer, 
at investorerne kan forvente, at en portefølje med korte obligationer vil have en stabil lav renterisiko med deraf følgende lave kursud-
sving, ligesom en portefølje med lange obligationer vil have en stabil høj renterisiko med deraf følgende større kursudsving. Merafkastet 
i forhold til et relevant benchmark opnås over tid ved at sammensætte porteføljer, som udnytter prismæssige skævheder i markedet, 
og som forventes at klare sig godt i mange forskellige scenarier. 
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Lys for enden af tunnelen 
Centralbankerne holder lygten 
Markedsudvikling. Covid-19-nyheder dominerede igen ny-
hedsbilledet, denne gang med udviklinger der trak i hver sin 
retning. På den ene side fortsatte anden bølge sin gang over 
både Europa og USA med nye restriktioner og begrænsning 
af samfundsaktivitet til følge. På den anden side blev der of-
fentliggjort testresultater for tre forskellige vacciner, der både 
kom tidligere end forventet og med højere effekt, end man 
havde turde håbe på. Testresultaterne viste effektivitetsrater 
på op mod 94%, og en større udrulning af disse vacciner har 
dermed ændret scenariet omkring virussen fra noget, vi måtte 
lære at leve med, til noget vi potentielt kan blive fri for inden 
for en overskuelig periode. 
 
Samlet set har udsigten til en tilbagevenden til en normal 
verden haft langt større effekt på aktivpriser end tilbageslaget 
fra anden bølge. Aktiemarkeder verden over steg voldsomt 
med mellem 7-12%, da de første resultater blev annonceret, 
og har nu for året genereret mildt sagt pæne afkast. Rente-
markederne reagerede mere afdæmpet med stigninger på 
tyske 2- og 10-årige statsrenter med beskedne 0,05% over 
måneden.  
 
Hvis vi tager et skridt tilbage og ser det hele lidt på afstand, 
kan det synes absurd, at investorer i begge ender af risiko-
skalaen har fået relativt høje afkast til trods for den abrupte 
nedlukning af realøkonomien verden over. Men det man hele 
tiden skal huske er, at centralbankernes ageren mere end har 
holdt hånden under markedet. En ting er, at de fire største 
centralbanker har opbygget en balance på 27% af aktiemar-

kedets værdi. Noget andet er, at hånden efterhånden har gre-
bet markedet hver gang i en så lang periode, at konsensus 
er meget stærk om, at den nok også skal være der næste 
gang. På den måde skal man næsten glæde sig over den 
manglende inflation, da en kraftig stigning her kunne give 
problemer i forhold til fremtidig understøttelse af aktivpriser. 
 

God måned for realkredit 
Porteføljen. I kølvandet på opsigelsesfristen for førtidige ind-
frielser har udstedelsen af konverterbare været beskeden 
over måneden. Da rentebevægelserne samtidig har været ri-
melig flade, og rentespændet mellem swaprenter og stats-
renter indsnævrede, har det været et godt miljø for de kon-
verterbare obligationer, hvor de toneangivne 30-årige har le-
veret et afkast på ca. 0,30%, mens tilsvarende statsobligatio-
ner ender måneden på ca. -0,25%. Den implicitte rentevola-
tilitet, der indgår som en vigtig komponent i prisfastsættelsen 
af konverterbare obligationer, er faldet til 0,49% fra 0,52%. 
Indtil videre ser denne bevægelse ikke ud til at have haft den 
forventede positive effekt på priserne, og derfor kan der godt 
være noget afkast at hente i de lange konverterbare alene 
ud fra denne parameter. 
 
I midten af måneden var der refinansieringsauktioner for ren-
tetilpasningsobligationer, der som forventet gik til den dyre 
side. Segmentet har generelt ikke haft samme vækst som det 
konverterbare, der har stået for over 75% af bruttoudstedel-
sen de seneste par år, og bliver dermed presset på prisen på 
udbudssiden. Samtidig gør den flade struktur i den korte ende 
af rentekurven, at vi ikke ser så positivt på segmentet og ge-
nerelt ligger mindre eksponeret her, end vi har gjort længe.

 

http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/lange%20obligationer.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/korte%20obligationer.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/mellemlange%20obligationer.aspx
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