
  

 

OBLIGATIONER 

Global Convertible Bonds 

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 
Sparinvest Global Convertible Bonds er en veldiversificeret global afdeling for konvertible virksomhedsobligationer. Konvertible virksomhedsobligationer 
er en aktivklasse i krydsfeltet mellem aktier og obligationer, der giver en vis eksponering til aktiemarkedet med en væsentlig lavere risiko end direkte 
investering i aktiemarkedet. Strategien udnytter langsigtede faktorpræmier som value, lav gæld og small cap. Dette er investeringsstile, der, med visse 
udsving undervejs, historisk har leveret et langsigtet merafkast i forhold til investering i hele markedet 
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Se afkast og nøgletal 

Flot år for konvertible 
Fingerpeg om hvad der venter 
Markedsudvikling. 2020 sluttede af med endnu et stærkt 
kvartal og sendte det globale aktiemarked (MSCI World) op 
med 9,2% i eurotermer og 12,0% i lokal valuta. 
 
Kombinationen af QE programmer, finanspolitiske hjælpepak-
ker og en hurtigere udrulning af vaccine har løftet markedet 
til nye rekorder. Skiftet, vi så i løbet af det sidste kvartal over 
mod Value, Small Cap og cykliske selskaber, kan være et fin-
gerpeg om, hvad der venter i 2021, når coronavirussen en-
delig løfter sit greb fra økonomien og markederne. 
 
Det globale aktiemarked endte året med et afkast på 6,3% i 
euro og 11,7% i lokal valuta, hvilket er et flot resultat i et år 
med høj usikkerhed og volatilitet. Det viser dog også de ud-
fordringer, der er i markedet lige nu – dele af markedet virker 
anstrengt med høje prismultipler, mens andre dele tilbyder 
mere rimelige prissætninger.  
 
Årlige afkast for de regionale MSCI-indeks i lokal valuta tyde-
liggør ganske store forskelle. USA er oppe med 19,2%, mens 
Europa er nede med -4,3%. Asien ex Japan er oppe med 
19,9%, mens Japan ligger et sted imellem med 6,6%. Som 
nævnt i tidligere nyhedsbreve så har sektor- og faktorforde-
lingerne forklaret en stor del af afkastforskellene, også inden 
for regionerne. 
 
De positive takter i aktiemarkedet satte også sit præg på kre-
ditmarkedet, hvor kreditspændene snævrede ind i løbet af 
kvartalet og gav et euroafdækket afkast på 6,2% for High 
Yield (BAML HW00) og 2,4% for Investment Grade (BAML 
G0BC). 
 
Årets begivenheder taget i betragtning, er det interessant at 
High Yield kreditspænd endte året nogenlunde, hvor det star-
tede, hvilket resulterede i et afkast på 4,8% for året. Faldende 
renter gennem året bidrog i særlig grad til Investment Grade, 
der endte året oppe med 6,6%. 

Endnu et stærkt kvartal for konvertible 
Porteføljen gav et afkast i fjerde kvartal på 15,3% og 15,0%, 
før og efter omkostninger. Endnu et stærkt kvartal afsluttede 
et flot år for de konvertible. 
 
Morningstar kategorien gav et afkast på 9,5% i kvartalet, vores 
benchmark gav 15,1%, mens Refinitiv Focus Global Conver-
tible Bond Index, som er det indeks, der normalt refereres til 
som benchmark, gav 10,5%. 
 
I 2020 leverede porteføljen et afkast på 22,5% og 21,2%, før 
og efter omkostninger. Morningstar kategorien gav 16,0%, 
men Refinitiv Focus Index gav 21,5%. Vores benchmark gav 
31,8%, hvor Tesla bidrog med mere end 5%-point til bench-
markets afkast. 
 
Vores konstante fokus på at sikre en robust og veldiversifice-
ret portefølje betalte sig i dette kvartal. Diversificering, kvalitet 
og prissætning blev belønnet i et kvartal, hvor markedet skif-
tede fra at foretrække vækst og momentum til at belønne 
undervurderede og mere cykliske selskaber, samt Small Cap 
selskaber. Dette skifte i markedsstemning var en fordel for 
vores strategi, og porteføljen outperformede peer gruppen 
ganske betydeligt i kvartalet. 
 
Vores mål er at være veldiversificeret, også på tværs af mere 
gemte risikogrupper, som man måske ikke umiddelbart ser, 
og som ikke hører under de normale risikogrupper, når man 
tænker lande/sektorer eller faktorer. Det virker formentlig 
åbenlyst på nuværende tidspunkt, men én af de risikogrup-
per, vi har haft særligt fokus på siden februar 2020, har været 
corona grupper. Dem der nyder godt af nedlukning, og dem 
der lider under det. Vi har langsomt flyttet balancen over mod 
corona recovery selskaber, og vores fokus i øjeblikket er at 
balancere corona recovery gruppen og samtidig have beskyt-
telse, hvis recovery trækker ud. Det er fra corona recovery 
gruppen og Small Cap, at vi forventer de største afkastbidrag 
i 2021. 

 

http://www.sparinvest.dk/afdelinger/obligationer/global%20convertible%20bonds%20eur%20r.aspx
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