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Se afkast og nøgletal 

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 - Nye Markeder Udb KL investerer fortrinsvist i obligationer udstedt af selskaber i emerging markets-
lande, jf. det gældende prospekt. Obligationerne udvælges efter value-principperne, hvilket vil sige, at der fokuseres på selskaber med 
sund langsigtet indtjeningsevne, stærk balance samt evne til at servicere den udestående gæld. Der foretages en forsvarlig spredning 
på tværs af regioner, sektorer og ratings. Der kan investeres i både investment grade og high yield-obligationer, samt en mindre del i 
obligationer uden en officiel rating. Afdelingen er alene målrettet investorer med fuldmagtsaftale i deres pengeinstitut. 
 

Vaccine-nyheder beroligede markedet

Jagten efter afkast intensiveres 
Markedsudvikling. November sluttede med et positivt afkast 
for Emerging Markets (EM)-virksomhedsobligationer på 2,5%. 
EM-statsobligationer klarede sig noget bedre med et positivt 
afkast på 3,7% - hovedsageligt på grund af længere kredit-
varighed. For EM-virksomhedsobligationer indsnævredes kre-
ditspændet med mere end 50 basispoint, det største fald si-
den maj. De 10-årige amerikanske renter forblev stort set 
uændret med en lille stigning på 5 basispoint. ÅTD-afkastet 
endte på 4,1%, hvilket må siges at være fornuftigt taget årets 
udfordringer i betragtning. 
 
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 krav for effektivitet og bivirkninger. 
 
Vejen mod genopretning kan dog stadig være ujævn i de 
kommende kvartaler, især da sæsonbetingede faktorer kan 
give kortsigtet stigning i antal smittede. 
 

Ikke desto mindre har nyheden om de kommende vacciner 
ført til en øget efterspørgsel efter kreditobligationer generelt, 
herunder også EM-virksomhedsobligationer - fra brasilianske 
flyselskaber til indiske havne, drevet af en jagt efter positivt 
afkast og med konkurssandsynligheder under niveauet for til-
svarende amerikanske virksomheder. 
 
Det kunne måles på tilgangen af midler til aktivklassen, som 
for første gang i otte måneder blev med positivt fortegn. På 
en enkelt uge i november oplevede aktivklassen en tilgang 
på 3,5 milliarder USD, den fjerde-største stigning, der nogen-
sinde er registreret, ifølge Bank of America. 
 

Haltede fortsat efter sit benchmark 
Porteføljen leverede et positivt afkast i november på 1,72% 
efter omkostninger, som dermed var 0,82 procentpoint dårli-
gere end sammenligningsindekset. ÅTD-afkastet endte der-
med i positivt territorie på 1,08%, men stadig væsentligt efter 
sammenligningsindekset. 
 
Den relative, negative udvikling i november kom primært fra 
undervægt til sektorer med meget høje gældsniveauer som 
Forsyningsselskaber, Fast Ejendom og Forbrugsgoder - alle 
klarede sig godt på grund af den øgede efterspørgsel efter 
højrente-obligationer. Højeste absolutte bidrag til afkastet 
kom fra Energi, der nød godt af det betydelige opsving i olie-
priserne. 
  
Vi reducerede eksponeringen i et enkelt navn, et E&P-selskab 
med aktiviteter i Irak, og tilføjede hhv. en sydkoreansk bank 
og et Hong Kong-baseret ejendomsselskab til porteføljen.
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