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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 
Value Emerging Markets KL investerer i aktier udstedt af selskaber hjemhørende i ’emerging markets’-lande, jf. det gældende prospekt. 
Der investeres i aktier ud fra metoden value-investering, hvilket vil sige, at der efter en grundig analyse af offentligt tilgængeligt materiale 
udvælges de selskaber, som vurderes at kunne købes væsentligt under deres reelle værdi. En risikobevidst porteføljekonstruktion 
sørger for spredning af de underliggende aktier og en bred eksponering fordelt på sektorer og lande. 
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Se afkast og nøgletal 

God slutspurt efter svært år
Emerging markets klart i front 
Markedsudvikling. Emerging market-aktier (MSCI Emerging 
Markets-indekset, DKK) steg med hele 4,95% i december – 
dvs. med langt mere end de udviklede markeder (MSCI 
World), der steg med 1,91%.  
 
Tidligt på måneden blev de globale markeder stimuleret af 
den stigende erkendelse af, at Joe Biden havde vundet det 
amerikanske præsidentvalg, samt forventninger om endnu en 
føderal hjælpepakke. Sammen med optimisme vedrørende 
udrulningen af COVID-19-vaccinerne og en svagere USD var 
det medvirkende til, at emerging markets sluttede året godt 
– og kunne ryste bekymringerne om en ny britisk COVID-19-
mutation af sig i slutningen af måneden. Faktisk steg emer-
ging market-aktierne med næsten 15% i 4. kvartal, hvilket er 
det bedste kvartalsresultat siden 2009. 
 
Markedet viste fortsat tegn på den rotation, som sås i novem-
ber. De stærkeste sektorer var forholdsvis procykliske – her-
under informationsteknologi og materialer. De svageste var 
kommunikationstjenester og forbrugsgoder. Det skyldtes især, 
at den højt værdiansatte internetkæmpe Alibaba faldt med 
13% i december efter nyheden om, at de kinesiske myndig-
heder ville sætte en monopolundersøgelse i gang. Kombine-
ret med præsident Trumps sanktioner mod visse kinesiske 
virksomheder betød det, at Kina var et af de svagere marke-
der. 
 
På landeniveau klarede de billigere markeder sig bedst, med 
Korea, Brasilien og Tyrkiet blandt de stærkeste. Value-aktier 
(MSCI EM Value) lå igen over benchmark, men knap så meget 
som i november. 
 
 
 

Elbiler var med til at skabe vækst 
Porteføljen. I december oplevede afdelingen en vækst på 
6,96% mod en vækst på 4,95 % for MSCI Emerging Markets. 
Markedet var forholdsvis positivt for value-aktier; MSCI EM Va-
lue-indekset steg med 6,11%. Den væsentligste årsag til af-
delingens forholdsvis solide afkast var imidlertid en stærk ud-
vikling i særligt udvalgte beholdninger.  
God aktieudvælgelse var også et tema for 2020 som helhed. 
Det var et udfordrende år for value-aktier, selv om de rettede 
sig mod årets slutning. I løbet af 2020 steg MSCI EM med 
8,11%, mens MSCI EM Value faldt med 3.61% – så der var 
en betydelig forskel på, hvordan de udviklede sig. Forskellene 
i værdiansættelsen blev dermed endnu større, og det blev 
endnu mere relevant at overveje value-aktier som led i en 
diversificering. 
 
På denne vanskelige baggrund steg afdelingen med 2,08% i 
2020. Det var mindre end MSCI EM, men næsten 6 procent-
point mere end Value-indekset, navnlig som følge af aktieud-
vælgelsen. 
I december annoncerede LG Electronics (Korea), at virksom-
hedens afdeling for drivsystemer til elbiler ville blive udskilt i 
et joint venture. Det understregede LG’s potentiale i forbin-
delse med det globale skift i retning af elbiler.  Aktien steg 
med ca. 57%. Elbilstemaet medførte pæne stigninger i flere 
beholdninger, herunder Geely Automobile (Kina) og Mando 
(Korea). Søgemaskinen Baidu steg også med over 50%, delvis 
som følge af stigende forventninger til dens teknologi til selv-
kørende biler.  
Flere andre beholdninger gav ligeledes gode afkast, blandt 
dem togproducenten Zhuzhou Times Electric, Banco do Brasil 
og den russiske detailvirksomhed Magnit. Wafer-producenten 
Globalwafers (Taiwan) steg yderligere efter sidste måneds ny-
hed om, at virksomheden ville overtage konkurrenten Siltro-
nic. 
 

 

http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/value%20emerging%20markets.aspx

	Emerging markets klart i front
	Elbiler var med til at skabe vækst

