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Globale Fokusaktier 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 
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 
Globale Fokusaktier er en fokuseret global aktieafdeling. Vi investerer typisk i 25-50 aktier, og vi vurderer nøje afkastpotentialet og 
risikoen i de enkelte selskaber ud fra en model, vi selv har udviklet. Modellen gør det muligt at se ’DNA-profilen’ for selskaberne baseret 
på udvalgte parametre, og modellen gør os i stand til at have en systematisk tilgang til hver aktie-case. Vi har stort fokus på at have 
en løbende dialog med de selskaber, vi investerer i. 
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Se afkast og nøgletal 

Volatil start på året 
Markedet fortsat i et dilemma 
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 ”bare” kunne håndtere dilemmaet på 
den korte bane mellem gode og dårlige nyheder og i stedet 
formå at kigge fremad mod andet kvartal og halvår, der for-
mentlig byder på meget bedre tider. 
 
Noget andet, der har fyldt meget i årets begyndelse, er de 
store bevægelser i markederne forårsaget af et stort ”retail-
flow”. Via sociale medier kan der nu på rekordtid mønstres 
massive retail-penge, der jagter en specifik historie. Gratis 
handelsplatforme, overskydende likviditet, adgang til låneka-
pital og nem adgang til nyheder og historier på nettet er alle 

ingredienser til store skvulp på markederne. Yndlingsemnerne 
for disse platforme og denne gruppe af investorer har i første 
gang været ”shortede aktier”. Det har så fanget en række 
hedge fonde med massive shorts på hælene, hvilket har for-
stærket bevægelserne. På sigt vil dette sikkert føre til nogle 
voldsomme tab for medløberne, og undervejs vil det øge vo-
latiliteten i markederne og måske endda også det overord-
nede regelsæt for markederne.  
 

God operationel performance 
Porteføljen. Afkastet i januar på 0,58% svarer nogenlunde til 
markedsafkastet. Markedet startede stærkt med en fortsæt-
telse af den cykliske rotation, men har siden sat sig noget, og 
bevægelserne er blevet mere balancerede. Foran står nu 
regnskabssæsonen, der vil give en bedre indikation på ret-
ningen af markedet som helhed, men også selvfølgelig give 
bedre muligheder for at vurdere tilstanden for de enkelte sel-
skaber.  
 
Det er i den forbindelse fortsat vores opfattelse, at portefølje-
selskaberne vil komme igennem 2020 med en meget stær-
kere operationel performance end det generelle marked. Vi 
kan i den forbindelse konstatere, at regnskabssæsonen indtil 
videre lever op til den antagelse. Blandt andet har vi allerede 
nu set meget stærke rapporter fra selskaber som Microsoft, 
Nasdaq og Danaher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sparinvest.dk/afdelinger/aktier/globale%20fokusaktier.aspx
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