
  

 

OBLIGATIONER 

Danske Obligationer 

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 
Sparinvests fonde for danske obligationer investerer i danske obligationer, jf. det gældende prospekt. Stabile risikoegenskaber sikrer, 
at investorerne kan forvente, at en portefølje med korte obligationer vil have en stabil lav renterisiko med deraf følgende lave kursud-
sving, ligesom en portefølje med lange obligationer vil have en stabil høj renterisiko med deraf følgende større kursudsving. Merafkastet 
i forhold til et relevant benchmark opnås over tid ved at sammensætte porteføljer, som udnytter prismæssige skævheder i markedet, 
og som forventes at klare sig godt i mange forskellige scenarier. 

FONDSRAPPORT  

Januar 2021 

Se afkast og nøgletal for  
Lange Obligationer KL 

Se afkast og nøgletal for  
Korte Obligationer KL 

Se afkast og nøgletal for  
Mellemlange Obligationer 

 

Stor låntagerkoncentration i 1’ere 
ECB varsler rentenedsættelse 
Markedsudvikling. Med et mildest talt begivenhedsrigt år bag 
os, lave renter og centralbanker på autopilot, kunne man for-
anlediges til at forvente en mere flad udvikling på markedet. 
Første måned af det nye år bød dog på en række opsigts-
vækkende begivenheder. Først havde vi stormløbet mod den 
amerikanske kongres og den deraf følgende lancering af 
endnu en rigsretssag – begge uden nogen nævneværdig 
markedseffekt. Senere oplevede vi et tilsvarende finansielt 
stormløb på de finansielle markeder mod nogle af de mest 
”shortede” aktier. Om det er Main Street, der angriber Wall 
Street, lock-down kedsomhed, eller tro på hurtig gevinst, der 
har forårsaget disse spektakulære kursudviklinger, er der nok 
stadig ikke et tydeligt svar på. Uroen, det medfører, bliver dog 
sjældent godt modtaget af markedet, og en yderligere eska-
lering af dette kan derfor godt føre til lavere renter på kort 
sigt. 
 
Lavere renter var også på den Europæiske Centralbanks (ECB) 
agenda, da de i slutningen af måneden nævnte, at markedet 
undervurderede sandsynligheden for, at de ville nedsætte de-
res styrringsrente. Vi kan tvivle på, om de vil gå endnu læn-
gere ned i negativt territorie, men som det ser ud nu, tror 
markedet ikke på, at de når deres målsætning på lige under 
2% i inflation på mellemlang sigt. Selvom inflationsforvent-
ningerne støt er steget de seneste tre måneder, har de stadig 
et godt stykke vej med inflationsforventninger på 1,30%, og 
derfor er det ikke helt utænkeligt, at de igen skal til at kigge i 
værktøjskassen.  
 

Trykket lettet fra speederen 
Porteføljen. Øget efterspørgsel fra terminspenge ledte initialt 
til performance den første uge for de toneangivende konver-
terbare obligationer. I takt med at udstedelsen kom op i gear, 
måtte der dog gives lidt tilbage, og samlet set ender konver-
terbare med et mindre tab til tilsvarende statsobligationer.  
 
Den toneangivende 10-årige danske statsrente steg omkring 
0,05%-point over måneden. Det bidrog til, at kursen på det 
30-årige 0,5% lån aldrig rigtig blev høj nok til at sætte gang i 
konverteringsmaskinen. Der blev førtidsindfriet lån for 63,8 
mia. kr., hvor Realkredit Danmark udmærkede sig i at få op-
sagt lån med 10-20 års løbetid. 
 
Markedet for danske realkreditobligationer er efterhånden 
meget koncentreret i obligationer med 1% i kupon og 30 års 
løbetid. På det nuværende rente- og spændniveau ligger de 
i det kursniveau, hvor de har mest negativ konveksitet. Det 
betyder, at rentebevægelser den ene eller den anden vej hur-
tigt kan lede til en ensretning af interesser i markedet, med 
risiko for signifikant udvidelse af spænd. Vi har derfor taget 
en del af eksponeringen af i dette segment og ser mere po-
tentiale i 0,5% 30-års, der kan blive efterspurgt ved rentestig-
ninger i forbindelse med tilbagekøb fra låntager. Tilsvarende 
vil der være efterspørgsel fra investorer, hvis renterne skulle 
falde, og der dermed opstår mangel på renterisiko. I den korte 
ende ser variabelt forrentede obligationer attraktive ud pga. 
den lave nettostilling og høje CIBOR-renter. 
 

 

http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/lange%20obligationer.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/korte%20obligationer.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/mellemlange%20obligationer.aspx
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