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Strategi 
Balance har en bred og veldiversificeret eksponering til aktier, realkreditobligationer, statsobligationer 
fra udviklede lande, emerging markets-statsobligationer, virksomhedsobligationer og kontanter.  Aktie-
andelen er specielt etableret for at få gavn af value-, small cap- og momentum-faktorerne, ligesom 
eksponeringen til virksomhedsobligationer også søges via mindre udstedelser, lav nettogæld og 
stærke aktiver som sikkerheder. For stats- og realkreditobligationer følges en strategi, hvor portefølje-
varigheden holdes konstant inden for et snævert bånd. Den overordnede eksponering til de forskellige 
aktivklasser er strategisk, og der gøres intet forsøg på at time markedet. Aktieandelen tilstræbes at 
være på 50 %, men det tillades, at den kan svinge med +/- 5 %-point i forhold til denne målallokering, 
før allokeringen genbalanceres. 

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. 

Se afkast og nøgletal 

Fortsat fremgang trods nye nedlukninger

Blandede nøgletal 
Markedsudvikling. Coronapandemien har gjort estimering af det 
kortsigtede økonomiske momentum mere og mere værdiløst. Den 
vedvarende eksistens af coronavirus har ledt til et efterhånden me-
kanisk kredsløb baseret på følgende parametre og rækkefølge:  
 
Viruskurve => virusindgreb => økonomiske nøgletal 
 
Under coronakrisen har fokus naturligvis rettet sig mod udviklingen 
i sammenhængens første led i form af viruskurven – og givet ret-
ningen for de efterfølgende samfundsmæssige restriktioner og der-
med det økonomiske momentum. Vækstrelaterede nøgletal er ble-
vet en funktion af viruskurven. Den negative udlægning er, at igang-
værende nedlukninger vil svække nøgletallene de kommende må-
neder. Den positive udlægning er, at indgrebene begynder at virke. 
Viruskurverne ser ud til at have toppet i Europa og USA – dog med 
tendens til højere smittetryk i de sidste uger af 2020. Kredsløbet er 
intakt med høj forudsigelighed og lav informationsværdi. 
 
De blandede nøgletal er eksempelvis afspejlet i de ugentlige indeks 
over den økonomiske aktivitet. I Tyskland har indekset været fal-
dende siden midten af september. I USA har indekset derimod været 
i en stigende trend siden maj. Det mere miksede billede gør sig nu 
også gældende for erhvervstillidsindikatorer, hvor nye samfunds-
mæssige restriktioner ikke kan undgå at svække det økonomiske 
momentum. 
 

Pæne afkast i 4. kvartal 
Porteføljen.  Fonden leverede efter omkostninger et afkast på 6,8% 
i fjerde kvartal mod fondens sammenligningsindeks, der gav 6,4%. 
Samtlige pool i fonden leverede alle et positivt absolut afkast.  
 
Alle obligationspools, med undtagelse af High Yield-segmentet, le-
verede et positivt relativt afkast i forhold til deres respektive sam-
menligningsindeks. 
 
Aktiestrategien klarede sig godt gennem fjerde kvartal og rundede 
dermed et udfordrende år af med en smule oprejsning – primært 
som følge af allokeringen mod Small Caps. Value-faktoren klarede 
sig godt, men faktorrotation fra Momentum til Value i november be-
tød den værste måned for Momentum, som vi har registreret. Samlet 
bidrog dobbeltsorteringen på de to faktorer negativt til afkastet. Det 
kraftigt stigende marked har heller ikke været gode betingelser for 
allokeringen mod Minimum Volatility, som også har bidraget væ-
sentligt negativt til afkastet. Den positive historie har været Small 
Caps, som havde et meget stærkt kvartal og indhentede årets tab til 
Large- og Mid Cap-aktierne. Allokeringen mod Small Caps bidrog 
positivt til afkastet. 
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