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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 
Afdelingen investerer i 40-70 aktier, hvor hver enkelt aktie udvælges efter nøje vurdering af selskabets potentiale, risiko og bæredyg-
tighed. Selskaber med mere end 5% af deres omsætning fra produktion eller distribution af fossile brændsler, atomkraft, våben, alkohol, 
tobak, pornografi og hasardspil udelukkes. Afdelingen er drevet af selskabsspecifikke forhold med en målsætning om at skabe attraktive 
absolutte og relative afkast gennem investering i selskaber med robuste og langsigtede bæredygtige forretningsmodeller. 
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Se afkast og nøgletal 

Klimaet på agendaen i USA  
USA genindtræder i Paris-aftalen 
Markedsudvikling. Januar er startet lige så hektisk og begi-
venhedsrig, som 2020 sluttede. Årets begyndelse har således 
først og fremmest været præget af stor politisk uro op til ind-
sættelsen af Biden kombineret med en grim anden bølge af 
Covid19 og deraf følgende nedlukninger rundt om i verden. 
Dette modsvares dog af udrulningen af diverse vacciner, en 
efter omstændighederne opløftende regnskabssæson samt 
udsigten til et snarligt forår. Et forår både i bogstavelig for-
stand, men så sandelig også i økonomierne.  
 
Vores holdning er fortsat, at vi kigger ind i et år med kraftig 
stigende økonomisk momentum. Der er massiv pengepolitisk 
og finanspolitisk support, der er lave lagre, og der er et stort 
rådighedsbeløb blandt forbrugerne, der venter på at blive ud-
løst. Markederne skal dog navigere i dilemmaet mellem dår-
lige nyheder på den korte bane og i stedet formå at kigge 
fremad mod andet kvartal og halvår, der formentlig byder på 
meget bedre tider. 
 
Politisk blæser der nu nye vinde fra USA omkring klimaagen-
daen. Som bekendt vandt Biden ikke bare præsidentvalget, 
men endte også med at have et demokratisk flertal bag sig i 

begge kamre i kongressen. Det åbner op for meget aggres-
sive tiltag med hensyn til klimaproblematikken, og i første 
omgang har Biden taget USA tilbage i Paris-aftalen, men der-
udover kan der forventes både ambitiøse målsætninger og 
tiltag for at opnå disse mål.  
 
Det har mange implikationer for bæredygtighed og ESG ge-
nerelt, men naturligvis i særdeleshed for de sektorer, der en-
ten er positivt eller negativt eksponeret til den foranstående 
klimaagenda og herunder specielt den kommende transport- 
og energitransformation. 
 

Fornuftig start for porteføljen 
Porteføljen. Afkastet blev på 0,39% for måneden og ender 
dermed på et afkast tæt på markedet. Regnskabssæsonen er 
nu i fuld gang, og vi venter, at vores porteføljeselskaber har 
klaret sig noget bedre igennem det vanskelige 2020 end det 
generelle marked. Kigger vi fremad, så understøttes vores por-
tefølje af selskaber med bæredygtige forretningsmodeller, af 
den massive fokus der er på bæredygtighed generelt i sam-
fundet og på de finansielle markeder. Vi ser dermed med op-
timisme på udsigterne for porteføljen over de kommende 
kvartaler og år.
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