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Equitas 

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 
Equitas investerer i en global portefølje, der udelukkende består af aktier fra de udviklede markeder, jf. det gældende prospekt. Målet 
er at optimere forholdet mellem afkast og risiko ved at udnytte dokumenterede faktorer i markedet som value, momentum og størrelse. 
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Se afkast og nøgletal 

Volatilitet i januar
Urolig start på året 
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.) 
 
Ifølge MSCI ACWI faldt globale aktier med 0,2% opgjort i lo-
kalvaluta, men steg med 0,25% opgjort i DKK. Særligt afka-
stet på de største amerikanske selskaber kunne ikke følge 
med afkastet på det øvrige Developed Market. MSCI EM steg 
med 3,8% i lokal-valuta i januar. Samlet set var der ikke de 
store bevægelser på indeks for europæiske erhvervsobligati-
oner. I januar steg kreditspænd (som er merrenten ved inve-
stering i en kreditobligation relativt til en statsobligation) på 
europæiske Investment Grade-obligationer med 1 basispoint, 
men faldt med 6 basispoint for europæiske High-Yield-obli-
gationer.  
 
Den udvikling medførte, at Investment Grade-obligationer gav 
et afkast på niveau med sammenlignelige statsobligationer, 

mens High-Yield-obligationer gav et merafkast på 0,5%. Ren-
ten på danske 10-årige statsobligationer steg med beskedne 
4 basispoint til -0,4% ved udgangen af januar.   
 

God start på året for Value og dob-
beltsorteringen 
Porteføljen gav et afkast på 1,04% i januar måned, mens 
sammenligningsindekset tabte 0,29%. 
 
Året startede positivt for Value-aktier, mens Momentum-fak-
toren var mindre entydig, bortset fra at de allerbedste Mo-
mentum-aktier gjorde det godt. Afdelingens dobbeltsortering 
på de to faktorer bidrog positivt til afkastet med 0,32%. Det 
var særligt i USA, at kombinationen af faktorerne var god, og 
USA alene bidrog med 1,5% til afkastet.  
 
Samtidig fortsatte Small Cap-aktier deres gode performance 
fra fjerde kvartal sidste år, og afdelingens tilt mod Small Caps 
gavnede også afkastet positivt. 
 
Største sektorbidrag kom fra cykliske forbrugsgoder, drevet af 
aktieudvælgelsen inden for sektoren. Største enkeltaktiebi-
drag kom fra Discovery Inc., som steg 35% i januar og gav-
nede afkastet med 0,2%.

 
 

http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/equitas%20eur%20r.aspx

	Urolig start på året
	God start på året for Value og dobbeltsorteringen

