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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 
European Value investerer i europæiske aktier, jf. det gældende prospekt. Der investeres i aktier ud fra metoden value-investering, 
hvilket vil sige, at der efter en grundig analyse af offentligt tilgængeligt materiale udvælges de selskaber, som vurderes at kunne købes 
væsentligt under deres reelle værdi. En risikobevidst porteføljekonstruktion sørger for spredning af de underliggende aktier og en bred 
eksponering fordelt på sektorer og lande. 
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Uroen vendte tilbage 
Kursstigninger forsvundet på få dage 
Markedsudvikling. Større kursfald i den sidste uge førte til, at 
de globale aktiemarkeder sluttede med et negativt afkast, til 
trods for at have ligget komfortabelt med positive afkast i 
størstedelen af måneden. MSCI World-indekset tabte 0,37%, 
og de geografiske forskelle var beskedne med kursfald i de 
fleste markeder. Europa var regionen med det laveste afkast 
på -0,82%. 
 
Årsagerne til kursfaldene i den sidste uge var tilsyneladende 
flere. Mens virksomhedernes regnskaber generelt var opmun-
trende til at begynde med, vendte tingene, da Facebook og 
Tesla begge faldt efter skuffende resultater og forventninger. 
Markedet reagerede også negativt på, at Johnson & Johnsons 
vaccine viste sig at være mindre effektiv end forventet, lige-
som bekymringerne for nye og mere smitsomme virusvarian-
ter steg. Derudover blev en række amerikanske aktier, hvoraf 
GameStop er den mest omtalte, udsat for et koordineret op-
køb fra privatinvestorer i et forsøg på at presse hedgefonde, 
der havde ’shortet’ aktien (når man ‘shorter’ et selskabs aktier, 
spekulerer man i, at aktien vil falde i værdi). Det første til gi-
gantiske kursbevægelser og høj handelsaktivitet i den del af 
aktiemarkedet, som omfatter de mest ‘shortede’ selskaber, og 
fik VIX-indekset, der er et mål for markedsvolatilitet, til at stige 
kraftigt.  
 
Smittetallene i USA faldt betydeligt i anden halvdel af januar, 
mens tallene i Europa faldt i et langsommere tempo. Det af-
spejlede sig i obligationsmarkederne, hvor de amerikanske 
markedsrenter steg mere end de europæiske og nu er på det 
højeste punkt siden pandemien ramte.  

God start på året for fonden 
Porteføljen steg 0,40% og overgik dermed MSCI Europa-in-
deksets afkast på -0,82%. MSCI Europe Value-indekset faldt 
også med et afkast på -0,94%. For anden måned i træk var 
der på trods af, at Value-indekset tabte terræn, en understrøm 
af stilmedvind, der bidrog til fondens merafkast.  
 
Overskrifter om langsom udrulning af vacciner i Eurozonen 
kastede skygger over de europæiske markeder, da det alt 
andet lige forventes at forsinke det økonomiske opsving. 
Stemningen led også endnu en politisk krise i Italien, der slut-
tede med, at Italiens premierminister, Giuseppe Conte, indgav 
sin afskedsbegæring 
 
En gennemgang af de forskellige sektorers afkast afslører ikke 
nogen klar markedsretning i januar. IT-sektoren var, som vi 
har set det mange gange i de seneste år, blandt de stærke-
ste. Energi-aktierne steg dog mest, da de fortsatte med at 
nyde godt af stigende oliepriser. Sammenligner man defen-
sive sektorer, klarede Sundhedspleje sig godt, mens Konsu-
mentvarer, der sidste år havde gavn af en stabil efterspørgsel 
under nedlukningen, haltede efter, da investorerne forsigtigt 
begyndte at se frem mod en genåbning. Omvendt var finans-
aktierne blandt de svageste, formentlig på grund af deres 
konjunkturfølsomhed.  
  
En række aktier i fonden klarede sig rigtig pænt, herunder 
finske Nokia, der blev den største bidragyder efter, at aktien 
fik stor opmærksomhed fra de nævnte privatinvestorer. På et 
tidspunkt var aktien mere end 40% oppe siden begyndelsen 
af året for dog at falde tilbage i slutningen af januar med en 
prisstigning for måneden på ca. 25%.
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