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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 
Afdelingen investerer i 40-70 aktier, hvor hver enkelt aktie udvælges efter nøje vurdering af selskabets potentiale, risiko og bæredyg-
tighed. Selskaber med mere end 5% af deres omsætning fra produktion eller distribution af fossile brændsler, atomkraft, våben, alkohol, 
tobak, pornografi og hasardspil udelukkes. Afdelingen er drevet af selskabsspecifikke forhold med en målsætning om at skabe attraktive 
absolutte og relative afkast gennem investering i selskaber med robuste og langsigtede bæredygtige forretningsmodeller. 

FONDSRAPPORT  

December 2020 

Se afkast og nøgletal 

Et bæredygtigt år forude 
Gode vækstbetingelser i 2021 
Markedsudvikling. Kalenderbladet er vendt, og 2020 er nu 
langt om længe fortid. Et år de fleste af os aldrig vil glemme. 
Verden blev vendt på hovedet af en verdensomspændende 
pandemi, der havde store menneskelige konsekvenser. Bille-
derne fra blandt andet Norditalien, Spanien og New York vil 
nok for altid stå i manges erindring.  
 
Markedet faldt voldsomt, da pandemien brød ud, men har 
siden været på en næsten uafbrudt optur. Fremgangen siden 
marts har især været båret af regeringernes støttepakker og 
centralbankernes massive opkøb af finansielle aktiver, der 
dermed gav forhåbninger om, at nedturen kunne vise sig 
kortvarig. Trods pandemiens fortsatte spredning fik optimis-
men endnu et løft ved årets slutning, da ibrugtagningen af 
de første vacciner var en realitet, og i takt med en endelig 
afgørelse af det amerikanske valg, der åbner op for flere un-
derstøttende stimuli tiltag. 
 
I løbet af andet halvår har konsensus begyndt at samle sig 
omkring et stærkt økonomisk forløb på ryggen af pandemien, 
og det købte markedet i stigende grad ind på, hvilket også 
har foranlediget en vis cyklisk rotation i markedet. Vi deler 
den opfattelse, at der tegner sig et meget stærkt makroøko-
nomisk forløb, så snart vi er ude af pandemiens vold. Med 
udrulningen af vaccinerne og med forårets komme in mente, 
så kan man derfor med rette forvente, at dette vækstforløb 
materialiserer sig fra andet kvartal og fremad. Faktisk er det 

ikke usandsynligt, at væksten i 2021 bliver den højeste på 
globalt plan siden supercyklen tilbage i perioden 2004-2007. 
Alle elementer er tilstede. Det bliver synkront for alle regioner, 
det sker på baggrund af en lav base, der er penge- og finans-
politisk opbakning, der er lave lagre, og der er et markant 
opsparet forbrugsbehov. Rådighedsbeløb og opsparingskvo-
ter er rekordhøje qua stimuli og kompensationsprogrammer 
og manglende muligheder for at bruge pengene.  
 
Derudover vil vi konkret fremhæve agendaen omkring bære-
dygtighed og den grønne omstilling. En agenda som er blevet 
yderligere styrket under pandemien, og som tydeligvis kom-
mer til at dominere på verdensplan over det kommende årti. 
Europa har vist en vej til at kombinere vækstprogrammer med 
klimakampen, og efter Bidens valgsejr ventes den model 
også kopieret både i USA, men også i en række af de øvrige 
ledende økonomier. Men den private sektor har også til fulde 
købt ind på denne agenda, og dette ventes aggregeret at føre 
til en lang række vækstfremmende initiativer. 
 

Fornuftig start for porteføljen 
Porteføljen. Afkastet blev på 1,1% for måneden og ender der-
med på et afkast siden opstart i september på 8,6%. Det er 
absolut et tilfredsstillende resultat, men det er dog lidt efter 
markedet for perioden. Der har været en vis rotation i marke-
det i fjerde kvartal, som generelt ikke har begunstiget porte-
føljen. Omvendt har porteføljens eksponeringer mod vedva-
rende energi trukket i den anden retning. 
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