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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 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 
Afdelingen investerer i globale virksomhedsobligationer udstedt af børsnoterede og private selskaber med en løbetid på 1-5 år. Mindst 
2/3 af den samlede formue investeres i obligationer med en rating mellem BB og B. Investeringsmålet er at levere risikojusteret 
merafkast i forhold til det generelle marked gennem aktiv obligationsudvælgelse baseret på fundamental kreditanalyse. Afdelingen er 
underlagt en række veldefinerede risikorammer, som sikrer en veldiversificeret portefølje på tværs af regioner, sektorer og løbetider. 
Valutarisiko bliver som hovedregel afdækket til DKK. 
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Se afkast og nøgletal 

Stærk afslutning på året 
Risikoappetitten fortsatte 
Markedsudvikling. Mod slutningen af 2020 dominerede risi-
koappetitten fortsat i finansmarkedet, og kreditspændene 
(som er merrenten ved investering i en kreditobligation relativt 
til en statsobligation) i High Yield (HY) Kort-markedet ind-
snævrede med 45 basispoint. Det resulterede i, at sammen-
ligningsindekset gav et positivt afkast på 1,23% for december, 
hvilket resulterede i at fjerde kvartal gav et flot afkast på 
4.52%. Afkastet for indekset for året som helhed landede der-
med på 2,82%. 
 
Den negative udvikling i viruskurverne i USA og Europa blev 
overskygget af positive nyheder på flere områder som co-
rona-vacciner, hjælpepakker og handelsaftalen omkring 
Brexit. De større aktieindeks steg med over 3-5%, og prisstig-
ninger kendetegnede også udviklingen på store dele af råva-
remarkedet. Priser på olie og kobber steg med henholdsvis 
8,8% og 2,9% i december.  
 
Alle sektorer bidrog positivt til markedsafkastet i december, 
og de to sektorer, som bidrog mest positivt var Energi, hjulpet 
af yderligere olieprisstigninger, samt Ejendomme, grundet de 
store stigninger i obligationspriserne udstedt af kinesiske 
ejendomsudviklere. Risikoappetitten kunne igen i december 
observeres inden for rating-kategorier, idet B-kategorien 
(mere risikofyldt) gav et dobbelt så højt afkast som BB-kate-
gorien. 
 
Overordnet var 2020 stærkt påvirket af corona-virussen samt 
centralbank-intervention og statslige hjælpepakker. Det hur-
tigste og stejleste fald i HY’s historik efterfulgt af en historisk 
hurtig ’rebound’. HY Kort-markedet startede året med et kre-
ditspænd og en effektiv rente (valutaafdækket) på hhv. 335 
og 2,6% og starter det nye år på hhv. 395 og 3,3%. 
 

Positivt afkast, lidt foran indeks 
Porteføljen leverede et positivt afkast på 1,33% efter omkost-
ninger i december, hvilket var 0,11 procentpoint bedre end 
sammenligningsindekset. For året 2020 landede fondens af-
kast på 2,15% efter omkostninger, hvilket er 0,68 procentpo-
int efter sammenligningsindekset. 
 
Porteføljens positive performance i december kom primært 
fra overvægten og udvælgelsen i sektorerne Energi, Forbrugs-
goder og Industri, mens Finans og Ejendomme bidrog mest 
negativt. De positive bidrag fra Energi var bredt funderet, 
mens det positive bidrag fra Forbrugsgoder kom fra positio-
nerne inden for autoindustrien. Det positive bidrag fra Industri 
var særligt drevet af positionen i et norsk container-shipping-
selskab, som nyder godt af de store stigninger i shipping-
raterne. Inden for Finans var det negative bidrag bredt funde-
ret og skyldes primært den store undervægt mod sektoren, 
mens det inden for Ejendomme kom fra undervægten mod 
kinesiske ejendomsudviklere med meget høje gældniveauer. 
 
I december blev to obligationer kaldt, én delvist kaldt, og tre 
obligationer blev solgt, da de havde opnået deres potentiale. 
Provenuet blev investeret i ni nye obligationer, hvoraf nogle i 
selskaber i forvejen kendt af fonden. Foruden ovenstående 
blev der inden for et selskab købt en senior-sikret obligation, 
mod at dets subordinerede obligation blev solgt til tæt på 
samme effektive rente. 
 
Tilføjelserne var på tværs af sektorer, og fonden øgede yder-
ligere sit kreditspænd i forhold til sammenligningsindekset. 
Varigheden blev også øget, men er stadig en anelse lavere 
end sammenligningsindekset. Tilføjelserne var desuden ken-
detegnet ved at have et højere kreditspænd og lavere gælds-
niveau sammenlignet med gennemsnittet i indekset. 
 
 
 

 

http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://lt.morningstar.com/ka2cft9x8q/snapshot/snapshot.aspx?Id=F00000YXLX&SecurityToken=F00000YXLX%5d2%5d1%5dFOEUR$$ALL_1742&ClientFund=1&LanguageId=da-DK&CurrencyId=DKK&UniverseId=FOEUR$$ALL_1742&BaseCurrencyId=DKK&tab=undefined&categorytype=&country=D-KUP

	Risikoappetitten fortsatte
	Positivt afkast, lidt foran indeks

