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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 
Globale Fokusaktier er en fokuseret global aktieafdeling. Vi investerer typisk i 25-50 aktier, og vi vurderer nøje afkastpotentialet og 
risikoen i de enkelte selskaber ud fra en model, vi selv har udviklet. Modellen gør det muligt at se ’DNA-profilen’ for selskaberne baseret 
på udvalgte parametre, og modellen gør os i stand til at have en systematisk tilgang til hver aktie-case. Vi har stort fokus på at have 
en løbende dialog med de selskaber, vi investerer i. 
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Se afkast og nøgletal 

Lysere tider på vej 
Vækstacceleration forude 
Markedsudvikling. Kalenderbladet er vendt, og 2020 er nu 
langt om længe fortid. Et år de fleste af os aldrig vil glemme. 
Verden blev vendt på hovedet af en verdensomspændende 
pandemi, der havde store menneskelige konsekvenser. Bille-
derne fra blandt andet Norditalien, Spanien og New York vil 
nok for altid stå i manges erindring.  
 
Investeringsåret 2020 bød også på en nervepirrende og vold-
som rutsjebanetur, der i en historisk sammenligning ikke var 
set tilsvarende. Året startede således med et voldsomt hurtigt 
og massivt kursfald, for derefter at vende på en tallerken med 
en tilsvarende massiv optur af hidtil usete dimensioner. Ak-
tiemarkedets nærmest uafbrudte fremgang siden marts var 
især båret af regeringernes støttepakker og centralbankernes 
massive opkøb af finansielle aktiver, der dermed gav forhåb-
ninger om, at nedturen kunne vise sig kortvarig. Trods pan-
demiens fortsatte spredning fik optimismen endnu et løft ved 
årets slutning, da ibrugtagningen af de første vacciner var en 
realitet, og i takt med en endelig afgørelse af det amerikanske 
valg, der åbner op for flere understøttende stimuli tiltag. 
 
I løbet af andet halvår har konsensus begyndt at samle sig 
omkring et stærkt økonomisk forløb på ryggen af pandemien, 
og det købte markedet i stigende grad ind på, hvilket også 
har foranlediget en vis cyklisk rotation i markedet. Vi deler 
den opfattelse, at der tegner sig et meget stærkt makroøko-
nomisk forløb, så snart vi er ude af pandemiens vold. Med 

udrulningen af vaccinerne og med forårets komme in mente, 
så kan man derfor med rette forvente, at dette vækstforløb 
materialiserer sig fra andet kvartal og fremad. Faktisk er det 
ikke usandsynligt, at væksten i 2021 bliver den højeste på 
globalt plan siden supercyklen tilbage i perioden 2004-2007. 
Alle elementer er tilstede. Det bliver synkront for alle regioner, 
det sker på baggrund af en lav base, der er penge- og finans-
politisk opbakning, der er lave lagre, og der er et markant 
opsparet forbrugsbehov. Rådighedsbeløb og opsparingskvo-
ter er rekordhøje qua stimuli og kompensationsprogrammer 
og manglende muligheder for at bruge pengene.  
 

Lidt relativ modvind siden opstart 
Porteføljen. Afkastet blev på 0,2% for måneden og ender der-
med på et afkast siden opstart i september på 6,8%. Siden 
opstart af denne strategi har der været tilløb til en vis rotation 
i markedet.  Med udsigt til en normalisering i 2021 har mar-
kedet roteret lidt væk fra nogle af porteføljens kernepositioner 
mod andre dele af markedet, hvor porteføljen kun i mindre 
grad er eksponeret. Porteføljen har således haft en udmærket 
start absolut set, men har dog ikke kunne følge markedet. 
 
Snarligt står en ny regnskabssæson for døren. Den forventes 
at bekræfte, at porteføljen operationelt har klaret sig betyde-
ligt bedre igennem krisen end resten af markedet. Med det 
in mente og på baggrund af en meget  rimelig værdiansæt-
telse af porteføljen relativt til markedet imødeser vi regnska-
berne og det kommende investeringsår.
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