
  

 

AKTIER 

Danske Aktier KL 

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 

                        
                         

       

Strategi 
Sparinvest Danske Aktier har en langsigtet investeringsfilosofi med fokus på fundamentale forhold, hvor værdiskabelsen er baseret på 
solide forretningsmodeller, konkurrencefordele og selskabets agilitet, ledelse og finansiel styrke. Der investeres i selskabers evne til at 
skabe cashflow over tid - frem for at forudsige konjunkturudviklingen. Aktieudvælgelsen sker ved en såkaldt bottom-up-strategi med 
25-35 aktier i porteføljen. Størstedelen af selskaberne er stabile vækstselskaber, men det er i sidste ende værdiansættelsen, der er 
afgørende for aktieudvælgelsen. 
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Se afkast og nøgletal 

Urolig start på det nye aktieår  
 
Turbulent start med fokus på corona 
Markedsudvikling. Flere toneangivende aktieindeks etable-
rede igen rekordniveauer i første halvdel af januar. Den posi-
tive udvikling i afkastet på risikofyldte aktiver blev imidlertid 
brutalt stoppet mod slutningen af måneden. På én dag steg 
volatiliteten opgjort ved det såkaldte VIX-indeks fra 23% til 
37%, hvilket er den tredje største stigning nogensinde målt i 
forhold til udgangsniveauet. Det finansielle stød blev blandt 
andet udløst af ekstraordinære store kursbevægelser og høj 
handelsaktivitet i den del af aktiemarkedet, som omfatter de 
mest ‘shortede’ selskaber (når man ‘shorter’ et selskabs aktier, 
spekulerer man i, at aktien vil falde i værdi.) 
 
Coronakrisen har budt på mange overraskelser. Det gælder 
såvel på det sundhedsmæssige område som på det økono-
miske område. Med de nylige godkendelser af coronavacci-
ner i USA og Europa er det nu endnu mere sandsynligt, at 
forløbet i forbindelse med coronakrisen kan beskrives ved tre 
overskrifter: 

■ Nedlukning/genåbning (kortsigtet) 
■ Coronavaccine 
■ Genopretning/normalisering (langsigtet) 

 
Forløbet er naturligvis stærkt forsimplet. Pointen er, at corona-
vaccinen bliver det middel, som kan sikre en langsigtet gen-
opretning og normalisering af den globale økonomi. Den se-
neste periodes nyhedsstrøm på området tillægges derfor af-
gørende betydning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Negativ start på året for danske aktier 
Porteføljen. Efter de store kursstigninger i 2020 startede året 
svagt for de danske aktier, og porteføljen havde et negativt 
afkast på knap 4%. Usikkerheden om nye nedlukninger ramte 
forbrugsaktier som Royal Uninrew og Pandora. Sidstnævnte 
havde ellers rapporteret om stærkt online-salg i december og 
opjusterede forventningerne til 2020 endnu engang, men ak-
tien var da også blandt de mest stigende i 2020. 
 
Forsikringssektoren har generelt nydt godt af et lavere ska-
desniveau under pandemien, og både Topdanmark og Tryg 
rapporterede fine resultater for 4. kvartal, og især sidstnævnte 
havde stor kursfremgang efter regnskabet. Transportaktierne 
DSV og A.P. Møller Mærsk samt de toneangivende aktier in-
den for vedvarende energi, Vestas og Ørsted, havde negative 
afkast, men også her skal det ses i lyset af meget store kurs-
stigninger i 2020.    
 
Blandt de mindre aktier i porteføljen var der opløftende mel-
dinger fra vaccine-producenten Bavarian Nordic, der rappor-
terede god indtjening og med stor fokus på selskabets po-
tentiale inden for COVID-19, hvor både en mulig egen vaccine 
samt produktion for tredje part indgår. Byggemateriale-leve-
randøren H+H leverede et meget fint regnskab og steg lige-
ledes pænt i måneden. Performance var let negativ i måne-
den – primært pga. en stor stigning i Ambu, der også har 
regnskabsmæssig medvind af coronakrisen og steg kraftigt 
efter 1. kvartal. Aktien indgår ikke i porteføljen, da den efter 
vores opfattelse er ekstremt højt prissat. 

http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/danske%20aktier.aspx
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