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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 
Equitas investerer i en global portefølje, der udelukkende består af aktier fra de udviklede markeder, jf. det gældende prospekt. Målet 
er at optimere forholdet mellem afkast og risiko ved at udnytte dokumenterede faktorer i markedet som value, momentum og størrelse. 
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Se afkast og nøgletal 

Positiv udvikling 
Vacciner, hjælpepakker, Brexit trak op 
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, målt ved MSCI ACWI, steg med 2,3% opgjort i 
EUR. Udviklingen var trukket af Emerging Markets, som steg 
med 5% opgjort i EUR.  
 
Den positive udvikling gjorde sig også gældende i kreditmar-
kedet. Kreditspænd (som er merrenten ved investering i en 
kreditobligation relativt til en statsobligation) på europæiske 
Investment Grade-obligationer og High Yield-obligationer 
faldt med henholdsvis 2 basispoint og 13 basispoint i de-
cember. Det medførte merafkast på henholdsvis 0,3% og 
0,9% for de to kategorier i forhold til afkastet på sammenlig-
nelige obligationer. Renten på danske 10-årige statsobligati-
oner 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. 

Value kostede i årets sidste måned 
Porteføljen gav et afkast på 1,66% i december. Det var lavere 
end sammenligningsindekset, som steg 1,91%.  
 
Symptomatisk for året var eksponeringen mod Value-faktoren 
ikke gavnlig i december, og dobbeltsorteringen på Value og 
Momentum bidrog negativt til afkastet med 0,27%. 
 
Allokeringen mod Minimum Volatility-faktoren kostede også 
på afkastet.  Som tidligere omtalt forventes faktoren ikke at 
følge med sammenligningsindekset i et stærkt stigende mar-
ked. 
 
Small Cap-aktier havde endnu en stærk måned, men det 
havde flere af de allerstørste aktier i sammenligningsindekset 
også. Disse aktier er undervægtede i afdelingen, da de ikke 
ser attraktive ud i dobbeltsorteringen. Det betød, at den posi-
tive effekt af afdelingens tilt mod Small Cap blev delvist neu-
traliseret af undervægten i Mega Cap, og bidraget fra Size-
tilten var derfor meget beskedent positivt. 
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