
  

 

OBLIGATIONER 

Danske Obligationer 

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 
Sparinvests fonde for danske obligationer investerer i danske obligationer, jf. det gældende prospekt. Stabile risikoegenskaber sikrer, 
at investorerne kan forvente, at en portefølje med korte obligationer vil have en stabil lav renterisiko med deraf følgende lave kursud-
sving, ligesom en portefølje med lange obligationer vil have en stabil høj renterisiko med deraf følgende større kursudsving. Merafkastet 
i forhold til et relevant benchmark opnås over tid ved at sammensætte porteføljer, som udnytter prismæssige skævheder i markedet, 
og som forventes at klare sig godt i mange forskellige scenarier. 
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Stor risikoappetit trods øget smitte 
Flere pengepolitiske lempelser til 
markedet 
Markedsudvikling. I årets sidste måned kunne vi se frem til 
afklaring af hele tre større begivenheder i form af Brexit, nød-
godkendelser af COVID-19-vacciner og en amerikansk hjæl-
pepakke på USD 900 mia. Alle udfald endte som bekendt i 
den positive ende, og det bidrog til øget risikoappetit. 
 
Den Europæiske Centralbank (ECB) besluttede at udvide og 
forlænge deres pandemi-relaterede opkøbsprogram (PEPP) 
med EUR 500 mia. til et samlet omfang på EUR 1.850 mia. 
og en foreløbig opkøbsperiode, der løber til marts 2022. De 
udvidede samtidig perioden og lempede kravene for udlåns-
programmet. Samlet set sikrer dette dermed meget favorable 
lånevilkår for såvel stater som virksomheder, der i lyset af 
pandemiens udvikling må forventes stadig at have et øget 
finansieringsbehov. Tyske 10-årige renter var uændrede over 
måneden på -0,57%, mens de 2-årige renter steg 0,04% til  
-0,70%. 
 
På pandemifronten fortsætter kampen mellem vacciner og 
stigninger i smittetal. Virussen er blevet yderligere forstærket 
i form af mere smitsomme mutationer fra England og Sydaf-
rika, der trods foranstaltninger har spredt sig til en række an-
dre lande. Storbritannien ligger derfor heller ikke overra-
skende i toppen af listen over smittede per indbygger. Re-
striktioner er blevet skærpet i en lang række europæiske 

lande, og de seneste indikationer går på yderligere stramnin-
ger. På den anden side er historiens største massevaccinering 
så småt gået i gang. Med 1% af befolkningen vaccineret før-
ste gang i USA og Storbritannien kan det dog blive en hård 
kamp mod både årstid og mutationer, før vaccinerne for alvor 
letter trykket på samfundet. 
 

Stærk slutspurt for konverterbare 
Porteføljen. 30-årige lav-kupon konverterbare obligationer af-
sluttede året med særdeles god performance. Serierne med 
en kupon på 1% klarede det bedst med en indsnævring af 
rentespændet til statsobligationer på helt op mod 0,14%, ef-
terfuldt af dem med 0,5% i kupon med en indsnævring på 
0,10%. Absolut set leverede de omtrent samme afkast på 
mellem 0,50% og 0,75% lidt afhængig af løbetid og afdrags-
profil. Tilsvarende statsobligationer realiserede et afkast på  
-0,15% over måneden. 
 
Den gode performance i konverterbare betyder også forbed-
rede omlægningsmuligheder for låntagere. Den 30-årige fast-
forrentede med afdrag og kupon på 0,5% er tæt på kurs 98, 
og de fire største institutter har udmeldt, at fastforrentet 30-
års afdragsfrihed tilbydes fra januar 2021. Det bliver derfor 
spændende, hvad vej renterne går frem mod opsigelsesfri-
sten ultimo januar, og om vi kommer til at se en effekt fra 
den nye omlægningsmulighed på ældre udbrændte serier, 
hvor belåningsgraden må forventes at være lav. 
 

 

http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/lange%20obligationer.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/korte%20obligationer.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/mellemlange%20obligationer.aspx
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