
  

 

OBLIGATIONER 

Nye Obligationsmarkeder 

 

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 
Nye Obligationsmarkeder investerer fortrinsvis i obligationer udstedt i USD og af stater eller statsejede virksomheder hjemmehørende 
i emerging markets-lande, jf. det gældende prospekt. En aktiv stillingtagen til de enkelte landes fremtidige udvikling og potentiale 
bidrager positivt til den relative udvikling i forhold til det generelle marked, og allokeringen sker altid ud fra et langsigtet perspektiv. 
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Se afkast og nøgletal 

Vaccine gav rygstød til markedet

Comeback til risikoappetitten  
Markedsudvikling. November måned endte med et positivt 
afkast for Emerging Markets (EM)-statsobligationer på 0,78%. 
Afkastet var primært drevet af faldende kreditspænd, idet de 
10-årige amerikanske renter var uændret over måneden. Kre-
ditspænd (som er merrenten ved investering i en kreditobli-
gation relativt til en statsobligation) faldt med 40 basispoint 
til 380. Kreditspændet er stadig 90 basispoint højere end ved 
årets start, hvilket gør aktivklassen attraktiv i forhold til andre 
kreditsegmenter, hvor kreditspændet næsten er tilbage ved 
årets start. 
 
Der er mange årsager til det store fald i kreditspændet, her-
under afklaringen af det amerikanske præsidentvalg, og en 
vending i viruskurven i Europa har bidraget til en fornyet risi-
koappetit, hvilket også aflejrede sig i andre aktivklasser. De 
større aktieindeks steg med over 10%, og prisen på olie og 
kobber steg med henholdsvis 27% og 12%, mens prisen på 
guld faldt med godt 6% i november. I øjeblikket befinder fi-
nansmarkedet sig i krydsfeltet mellem viruskurve, nedluknin-
ger og coronavaccine, hvor nyhedsstrømmen er intens. De 
langsigtede positive effekter af en coronavaccine overgår de 
kortsigtede negative effekter fra nye nedlukninger. De seneste 
ugers nyhedsstrøm på området tillægges derfor afgørende 
betydning. Indikative testresultater fra Pfizer, Moderna og 
AstraZeneca kan tyde på, at de respektive vacciner opfylder 
myndighedernes kriterier vedrørende effektivitet og bivirknin-
ger. 
 
På landefronten kom den vel nok største ændring fra Tyrkiet, 
hvor man hen over en weekend fyrede landets centralbank-
direktør, hvor den initiale tanke var, at det skulle være negativt 
for kreditten. Da det så senere i weekenden blev meldt ud, 
at landets finansminister havde sagt op, vendte scenariet sig 
til, at det potentielt var kreditpositivt. Dette ud fra tanken om, 

at man ville starte på en frisk med landets økonomiske politik 
og vende tilbage til en mere ortodoks tilgang til penge og 
finanspolitik. Det sidste scenarie er foreløbigt det, der udspiller 
sig. Derudover indgik man en våbenhvile mellem Armenien 
og Aserbajdsjan. Sidst meddelte Hvideruslands præsident, at 
han ikke vil være præsident for landet, når man får imple-
menteret nye ændringer til landets grundlov. Dette var hans 
måde at imødekomme de store demonstrationer, som landet 
har været præget af siden hans ’genvalg’ i august. 
 

Positivt porteføljeafkast 
Porteføljen gav et afkast i september på 0,74% efter omkost-
ninger, hvilket var 0,04 procentpoint lavere end sammenlig-
ningsindekset. 
Det største bidrag til det absolutte fondsafkastet kom fra 
Oman, Egypten og Den Dominikanske Republik. De største 
negative afkast kom igen fra Kina, Sri Lanka og Rumænien.  
 
Porteføljens relative afkast var også trukket i positiv retning. 
Egypten og Oman, men også Gabon og Bahamas bidrog po-
sitivt. I den modsatte retning var det vores undervægt til Tyr-
kiet, men også Sydafrika og Kina, der bidrog negativt. Kinas 
negative bidrag skyldtes, at Trump-regeringen sanktionerede 
flere kinesiske statsejede selskaber med tæt tilknytning til det 
kinesiske militær. Sanktionerne smittede også af på alle ki-
nesiske selskaber på trods af, at de ikke var på sanktionsli-
sten. 
 
Markedet i november måned for nye udstedelser har været 
stille, og vi har ikke deltaget i nye udstedelser. I porteføljen 
har vi kun lavet nogle små ændringer, hvor vi har købt noget 
Panama i stedet for Uruguay. Vi har tilføjet Mongoliet, Malay-
sias udviklingsbank og et kinesisk statsejet selskab. Derud-
over har vi lukket vores undervægt i Libanon.

 

http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/nye%20obligationsmarkeder.aspx

	Comeback til risikoappetitten
	Positivt porteføljeafkast

