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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 
Equitas investerer i en global portefølje, der udelukkende består af aktier fra de udviklede markeder, jf. det gældende prospekt. Målet 
er at optimere forholdet mellem afkast og risiko ved at udnytte dokumenterede faktorer i markedet som value, momentum og størrelse. 
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Se afkast og nøgletal 

Stærk november 
Risikoappetitten kom stærkt tilbage 
Markedsudvikling. Appetitten efter risikofyldte finansielle ak-
tiver dominerede kraftigt i november. En afklaring af det ame-
rikanske præsidentvalg og en vending af viruskurven i Europa 
har bidraget til udviklingen. Globale aktier steg med 9,4% målt 
i EUR ifølge MSCI ACWI. Stigninger i Developed Markets (MSCI 
World) var i front med et afkast på 9,8% i EUR, mens Emerging 
Markets opnåede et afkast på 6,4% i EUR. 
 
Risikopræmierne (det, der skal ‘belønne’ investor for den ri-
siko, han/hun løber i sin investering) fortsatte ned på euro-
pæiske erhvervsobligationer i november. Kreditspænd (som 
er merrenten ved investering i en kreditobligation relativt til 
en statsobligation) på henholdsvis europæiske Investment 
Grade-obligationer og High Yield-obligationer faldt med 24 
basispoint og 110 basispoint i forrige måned. Det resulterede 
i merafkast på henholdsvis 1,5% og 4,6% relativt til sammen-
lignelige statsobligationer. Renten på danske 10-årige stats-
obligationer faldt marginalt med 4 basispoint til niveauet – 
 
 
 
 

0,46%. Råvaremarkedet var præget af store prisudsving. Pri-
sen på olie og kobber steg med henholdsvis 27% og 12%, 
mens prisen på guld faldt med godt 6% i november. 
 

Small Cap-aktier gavnede afkastet 
Porteføljen gav et afkast på 10% i november, mens sam-
menligningsindekset steg 9,83%. 
 
Måneden startede som sagt positivt for aktier i kølvandet på 
det amerikanske præsidentvalg. Kort herefter forårsagede po-
sitive resultater af flere Corona-vaccine-tests store stigninger 
i de brede aktieindeks. Bag disse stigninger sås en voldsom 
faktorrotation fra Momentum- til Value-aktier. Det var ikke po-
sitivt for dobbeltsorteringen på de to faktorer, som bidrog ne-
gativt til afkastet i afdelingen med 0,8%.  
 
Til gengæld gjorde Small Cap-aktier det fantastisk i november, 
og afdelingens tilt mod de små selskaber bidrog med 1,5% 
til afkastet. Største enkeltaktieafkast kom dog fra afdelingens 
undervægt i Amazon, som ikke ser attraktiv ud på Value. I det 
hele taget bidrog undervægten i IT-sektoren positivt, mens  
det samlede bidrag  fra sektorallokeringerne var tæt på fladt

 

http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/equitas%20eur%20r.aspx
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