
  

 

AKTIER 

Danske Aktier KL 

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 

                        
                         

       

Strategi 
Sparinvest Danske Aktier har en langsigtet investeringsfilosofi med fokus på fundamentale forhold, hvor værdiskabelsen er baseret på 
solide forretningsmodeller, konkurrencefordele og selskabets agilitet, ledelse og finansiel styrke. Der investeres i selskabers evne til at 
skabe cashflow over tid - frem for at forudsige konjunkturudviklingen. Aktieudvælgelsen sker ved en såkaldt bottom-up-strategi med 
25-35 aktier i porteføljen. Størstedelen af selskaberne er stabile vækstselskaber, men det er i sidste ende værdiansættelsen, der er 
afgørende for aktieudvælgelsen. 
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Se afkast og nøgletal 

Aktierne sluttede året fornemt af 
Investorernes risikoappetit steg 
Markedsudvikling. Mod slutningen af 2020 dominerede risi-
koappetitten fortsat i finansmarkedet. Den negative udvikling 
i viruskurverne i USA og Europa blev holdt op imod positive 
nyheder på områderne vacciner, hjælpepakker og Brexit. 
 
Globale aktier steg med 3,8% i lokalvaluta opgjort på MSCI 
ACWI. Omregnet til DKK udgjorde stigningen 2,3%. Udviklin-
gen var trukket af Emerging Markets, som steg med 5% op-
gjort i DKK. Den positive udvikling gjorde sig også gældende 
i kreditmarkedet. Kreditspænd (som er merrenten ved inve-
stering i en kreditobligation relativt til en statsobligation) på 
europæiske Investment Grade-obligationer og High Yield-ob-
ligationer faldt med henholdsvis 2 basispoint og 13 basispo-
int i december. Det medførte merafkast på henholdsvis 0,3% 
og 0,9% for de to kategorier i forhold til afkastet på sammen-
lignelige obligationer.  
Renten på danske 10-årige statsobligationer forblev uændret 
på niveauet -0,5% i forrige måned. 
Prisstigninger kendetegnede også udviklingen på store dele 
af råvaremarkedet. Priser på olie og kobber steg med hen-
holdsvis 8,8% og 2,9% i december.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danske aktier sluttede året på flot vis 
Porteføljen. December måned blev endnu en stærk måned 
for det danske aktiemarked med et porteføljeafkast på godt 
4%, hvilket var lidt under benchmark-afkastet. Den negative 
performance skyldtes især 0-vægten i Ambu, der var blandt 
de mest stigende aktier i måneden. Der var fortsat stor fokus 
på Alternativ Energi, og både Ørsted og Vestas fortsatte den 
særdeles positive kursudvikling, der især har præget 2. halvår.  
 
Herudover fortsatte de cykliske aktier deres positive udvikling, 
der for alvor slog igennem i starten af november i forbindelse 
med vaccine gennembruddet. FLSmidth steg 12%, da udsig-
terne for mineindustrien ser noget lysere ud i takt med, at 
råvarepriserne er steget markant. A.P. Møller – Mærsk sluttede 
også året af særdeles stærkt, og de fortsat stigende contai-
ner-rater medførte endnu en opjustering af indtjeningsfor-
ventningerne. Pandora meldte også om en positiv salgsud-
vikling i årets sidste kvartal, til trods for at en stigende del af 
smykkevirksomhedens butikker er ramt af nedlukning i jule-
handlen. Selskabets online salg formår således mere end at 
kompensere for dette. Boozt, der er ny aktie i porteføljen, ny-
der også godt af den ekstraordinært høje aktivitet inden for 
online-handel og havde også en stærk kursudvikling i de-
cember efter endnu en opjustering af indtjeningsforventnin-
gerne. 

http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/danske%20aktier.aspx
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