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Nye Obligationsmarkeder 

 

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 
Nye Obligationsmarkeder investerer fortrinsvis i obligationer udstedt i USD og af stater eller statsejede virksomheder hjemmehørende 
i emerging markets-lande, jf. det gældende prospekt. En aktiv stillingtagen til de enkelte landes fremtidige udvikling og potentiale 
bidrager positivt til den relative udvikling i forhold til det generelle marked, og allokeringen sker altid ud fra et langsigtet perspektiv. 
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Se afkast og nøgletal 

Stærk afslutning på turbulent år

Det gode momentum fortsætter   
Markedsudvikling. December måned endte med et positivt 
afkast for Emerging Markets (EM)-statsobligationer på 1,76%. 
Afkastet var primært drevet af faldende kreditspænd, idet de 
10-årige amerikanske renter steg med 6 basispoint i decem-
ber. Kreditspænd (som er merrenten ved investering i en kre-
ditobligation relativt til en statsobligation) faldt med 29 basis-
point til 351. December måned afsluttede dermed et stærkt 
kvartal, der gav et afkast på 5,4%. Dermed sluttede året po-
sitivt med et afkast på 3,5% for aktivklassen. 
 
Månedens gode afkast var fortsat drevet af de positive nyhe-
der omkring vaccineudviklingen, og den langsigtede effekt, 
som denne har på den økonomiske udvikling, dominerede 
de kortsigtede effekter fra stigende smittetilfælde og yderli-
gere statslige nedlukningstiltag. 
 
På trods af kvartalets gode afkast er kreditspændet stadig 65 
basispoint højere end ved årets start, hvilket gør aktivklassen 
attraktiv i forhold til andre kreditsegmenter, hvor kreditspæn-
det næsten er tilbage ved årets start. Det højere kreditspænd 
ved årets afslutning sammenlignet med begyndelse skyldes 
primært højrentesegmentet. Højrentesegmentet har været 
præget af stor volatilitet som følge af corona-virussens indfly-
delse på olieprisen og turismen. Det er især lande, hvis øko-
nomi er stærkt påvirket af disse 2 faktorer, der stadig ikke er 
kommet tilbage til deres niveau før krisen. Den globale udrul-
ningen af vaccinen gør, at vi for 2021 er konstruktive mod 
netop dette segment, og vi ser potentiale for aktivklassen 
både absolut og relativt til øvrige kreditaktiver. 

2020 blev også året, hvor konkurser og restruktureringer 
vendte tilbage, hvor vi oplevede restruktureringer i Argentina 
og Ecuador, og hvor Libanon og Zambia har indstillet betalin-
gerne på deres gæld. Vi har været forsigtigt positioneret mod 
disse lande. Krisen har sat sine dybe spor i flere landes øko-
nomier, hvorfor vi også i 2021 vil have stort fokus på de 
lande, der potentielt kan komme i vanskeligheder med at til-
bagebetale deres gæld – men også de lande, der potentielt 
kan levere et stærkt comeback. 
 
 

Stærk afslutning på året 
Porteføljen gav et afkast i december på 1,75% efter omkost-
ninger, hvilket var på niveau med sammenligningsindekset. 
Det største bidrag til det absolutte fondsafkastet kom fra Me-
xico, Oman og Egypten. De største negative afkast kom igen 
fra Kina, Sri Lanka og Qatar.  
 
Porteføljens relative afkast var også trukket i positiv retning af 
Mexico, Egypten og Oman. I den modsatte retning var det 
igen vores undervægt til Tyrkiet og Sydafrika, der bidrog mest 
negativt. 
 
Markedet i december måned for nye udstedelser har været 
stille. Vi har dog i løbet af måneden deltaget i en ny udste-
delse fra Marokko og Brasilien. Endvidere har vi købt El Sal-
vador, Barbados, Bahrain, Brasilien og Sri Lanka primært små 
justeringer. Disse tilføjelse er blandt andet finansieret med 
salg af et Malaysisk olieselskab og Costa Rica.
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