
  

 

AKTIER 

Momentum 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 
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 
Momentum Aktier KL investerer globalt i aktier fra de udviklede markeder, jf. det gældende prospekt. Aktierne udvælges på baggrund 
af en matematisk model efter momentum-strategien. Det vil sige, at der på baggrund af kursudvikling og indtjeningstal investeres i 
selskaber, der de seneste 12 måneder har haft et afkast, der er højere end afkastet i benchmark. Momentum-aktier har et attraktivt 
og veldokumenteret afkastpotentiale, og fonden kan i kombination med andre fonde baseret på strategier som fx small cap og value 
give en betydelig spredningsgevinst. 
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Se afkast og nøgletal 

Positiv udvikling 
Nyheder om vacciner, hjælpepakker 
og 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 
DKK. Udviklingen var trukket af Emerging Markets, som steg 
med 5% opgjort i DKK.  
 
Den positive udvikling gjorde sig også gældende i kreditmar-
kedet. Kreditspænd (som er merrenten ved investering i en 
kreditobligation relativt til en statsobligation, red.) på europæ-
iske 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. 

 

Genvundet terræn efter en dramatisk 
november 
Porteføljen gav et afkast på 2,64% i december.  Det var bedre 
end sammenligningsindekset, som steg 1,91% i årets sidste 
måned. 
 
Afdelingen genvandt altså noget af det tabte fra den vold-
somme udvikling i november. De aktier med allerbedst Mo-
mentum gjorde det godt i december, ligesom vores udvæl-
gelse blandt de bedste Momentum-aktier også var god. Sam-
let bidrog Momentum positivt til afkastet med 0,4%.  
 
Small Cap-aktier fortsatte deres stærke comeback med en 
stigning på 4,97% målt ved MSCI World Small Cap i DKK. Af-
delingens tilt mod Small Caps bidrog til afkastet med 0,21%. 
 
Sektorallokeringen gavnede også positivt med største bidrag 
fra sektorerne Forsyning og Ejendomme. 
  
 

 

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