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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 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 
Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Udb KL investerer fortrinsvis i globale virksomhedsobligationer, jf. det gældende 
prospekt. Obligationerne udvælges efter value-principperne, hvilket vil sige, at der fokuseres på selskaber med sund langsigtet indtje-
ningsevne, stærk balance samt evne til at servicere den udestående gæld. Der foretages en forsvarlig spredning på tværs af regioner, 
sektorer og ratings. Der investeres primært i ’high yield’-obligationer. Afdelingen er alene målrettet investorer med fuldmagtsaftale i 
deres pengeinstitut. 
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Se afkast og nøgletal 

Biden og vaccine gav lettelse 
Risikoappetitten kom stærkt tilbage 
Markedsudvikling. Appetitten efter risikofyldte finansielle ak-
tiver dominerede kraftigt i november, og kreditspændene 
(som er merrenten ved investering i en kreditobligation relativt 
til en statsobligation) i High Yield (HY)-markedet indsnævrede 
med 100 basispoint i november. Det resulterede i, at sam-
menligningsindekset gav et positivt afkast på 3,99%. År til 
dato-afkastet for indekset landede på 4,54% og var dermed 
i positivt territorie efter at have været nede med ca. 12% efter 
første kvartal. 
 
En afklaring af det amerikanske præsidentvalg og en vending 
i viruskurven i Europa har bidraget til en fornyet risikoappetit, 
hvilket også aflejrede sig i andre aktivklasser. De større aktie-
indeks 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 finansmarke-
det sig i krydsfeltet mellem viruskurve, nedlukninger og co-
ronavaccine, hvor nyhedsstrømmen er intens. De langsigtede 
positive effekter af en coronavaccine overgår de kortsigtede 
negative effekter fra nye nedlukninger. De seneste ugers ny-
hedsstrøm på området tillægges derfor afgørende betydning. 
Indikative testresultater fra Pfizer, Moderna og AstraZeneca 
kan tyde på, at de respektive vacciner opfylder myndigheder-
nes kriterier vedrørende effektivitet og bivirkninger. 
 
Alle sektorer bidrog positivt til markedsafkastet i november, 
hvilket særligt var drevet af cykliske sektorer som Forbrugsgo-
der (herunder Auto og Oplevelsesøkonomi), samt Energi, givet 
de fortsatte stigninger i olieprisen. Risikoappetitten kunne 
også observeres inden for rating-kategorier i det brede HY-
indeks, hvor CCC-kategorien (den mest risikofyldte) i gennem-
snit gav et dobbelt så højt afkast som BB- og B-kategorierne. 
 

Positivt afkast, men efter indeks 
Porteføljen leverede et positivt afkast på 3,40% efter omkost-
ninger i november, hvilket var 0,54 procentpoint dårligere end 
sammenligningsindekset. År til dato er fondens afkast på 
0,88% efter omkostninger, hvilket er 2,12 procentpoint efter 
sammenligningsindekset. 
 
Porteføljens negative performance i november kom primært 
fra undervægten i selskaber med meget høje gældsniveauer, 
som eksempelvis inden for sektoren Ejendomme, og herun-
der særligt kinesiske ejendomsudviklere. Materialer og For-
brugsgoder bidrog mest positivt til fondens afkast i forhold til 
sammenligningsindekset, mens Ejendomme og Kommunika-
tion bidrog mest negativt. Det positive bidrag fra Materialer 
og Forbrugsgoder var bredt funderet. Inden for Energi indhen-
tede positionen i et amerikansk midstream-selskab, omtalt i 
sidste måned, næsten det tabte fra oktober som følge af den 
forsatte positive udvikling i olieprisen. Dog klarede sektoren 
sig på niveau med indekset. Inden for Kommunikation kom 
det negative bidrag primært fra undervægten i lavt ratede sel-
skaber (CCC-rating), mens det inden for Ejendomme var un-
dervægten til kinesiske ejendomsudviklere, der bidragede ne-
gativt. 
 
I november blev tre obligationer kaldt. Derudover blev tre ob-
ligationer, der havde opnået sine potentialer, solgt. Provenuet 
blev investeret i fire nye obligationer. Foruden ovenstående 
blev der inden for to selskaber købt obligationer, der har læn-
gere til udløb, mod at dets kortere obligationer blev solgt. Til-
føjelserne var på tværs af sektorer, og fonden har fortsat et 
kreditspænd, der ligger højere, og en varighed, som er lavere 
end sammenligningsindekset. 
 
 
 
 

 

 

http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://lt.morningstar.com/ka2cft9x8q/snapshot/snapshot.aspx?Id=F00000YXLX&SecurityToken=F00000YXLX%5d2%5d1%5dFOEUR$$ALL_1742&ClientFund=1&LanguageId=da-DK&CurrencyId=DKK&UniverseId=FOEUR$$ALL_1742&BaseCurrencyId=DKK&tab=undefined&categorytype=&country=D-KUP

	Risikoappetitten kom stærkt tilbage
	Positivt afkast, men efter indeks

