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Se afkast og nøgletal 

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 
Value Virksomhedsobligationer - Nye Markeder Udb KL investerer fortrinsvist i obligationer udstedt af selskaber i emerging markets-
lande, jf. det gældende prospekt. Obligationerne udvælges efter value-principperne, hvilket vil sige, at der fokuseres på selskaber med 
sund langsigtet indtjeningsevne, stærk balance samt evne til at servicere den udestående gæld. Der foretages en forsvarlig spredning 
på tværs af regioner, sektorer og ratings. Der kan investeres i både investment grade og high yield-obligationer, samt en mindre del i 
obligationer uden en officiel rating. Afdelingen er alene målrettet investorer med fuldmagtsaftale i deres pengeinstitut. 
 

Nye mutationer ligger låg på renterne

Flot afslutning på et vanskeligt år 
Markedsudvikling De finansielle markeder fortsatte den po-
sitive stime i årets sidste måned, og Emerging Markets (EM)-
gæld var ingen undtagelse. December sluttede med et posi-
tivt afkast for EM virksomhedsobligationer på 1,3%. EM stats-
obligationer klarede sig lidt bedre med et positivt afkast på 
1,8%. Kreditspændet for virksomhedsobligationer faldt med 
30 basispoint Årets samlede afkast for virksomheder endte 
på 5,5%, hvilket var 2 procentpoint bedre end EM statsobli-
gationer. 
 
Selvom kreditspændene blev indsnævret i december, er det 
vigtigste signal til obligationsinvestorerne, at trods håb om et 
økonomisk opsving, så forholdt statsobligationsrenterne sig i 
ro. Centralbankerne holdt således fortsat en hånd under mar-
kederne, hvilket også synes at være køreplanen for næste år. 
Amerikanske 10-årige statsobligationer afsluttede kvartalet 
med en rente på 0,9%, en smule højere siden seneste kvartal, 
men stadig ned fra 1,9% ved årets start. 
 
På trods af negativ udvikling i smittetallene globalt og nyhe-
der om nye mutationer, var markederne mere fokuseret på 
rækken af positive nyheder såsom udrulning af corona-vac-
ciner, statsstøttepakker og en længe ventet Brexit-handelsaf-
tale. De største aktieindeks steg med 3-5%, ligesom vi også 
så prisstigninger i store dele af råvaremarkedet. Olie- og kob-
berpriserne steg med henholdsvis 8,8% og 2,9% i december. 

 
Set fra et regionalt perspektiv, nød Emerging Markets godt af 
både fornyet håb om et cyklisk opsving, en svækket dollar og 
stigende global handelsaktivitet. I Kina betød den stigende 
efterspørgsel efter medicinsk udstyr og øvrige teknologiske 
produkter, at eksporten i november steg til det højeste niveau 
i år. Sydkorea, en anden stor leverandør af højteknologiske 
produkter, oplevede også markant fremgang i nye eksportor-
drer, som steg til det højeste niveau siden marts 2011. 
 

Manglende risiko  
Porteføljen leverede et positivt afkast i december på 1,02% 
efter omkostninger, hvilket var 0,31% procentpoint lavere end 
sammenligningsindekset. Det samlede afkast for 2020 slut-
tede på 2,11%, et væsentligt comeback fra midten af marts, 
hvor år-til-dato afkastet var nede at runde næsten minus 
11%. 
 
Den relative negative udvikling i december kom primært fra 
undervægten til virksomheder med meget høje gældsni-
veauer som Forsynings- og Ejendomsselskaber. Disse nød 
alle godt af den øgede efterspørgsel på obligationer med høj 
effektiv rente. 
 
Vores eksponering til argentinske obligationer, som er den 
primære grund til årets samlede underperformance, genvandt 
lidt i december, dog uden nogle markante nyheder. 
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