
  

 

OBLIGATIONER 

Nye Obligationsmarkeder 

 

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 
Nye Obligationsmarkeder investerer fortrinsvis i obligationer udstedt i USD og af stater eller statsejede virksomheder hjemmehørende 
i emerging markets-lande, jf. det gældende prospekt. En aktiv stillingtagen til de enkelte landes fremtidige udvikling og potentiale 
bidrager positivt til den relative udvikling i forhold til det generelle marked, og allokeringen sker altid ud fra et langsigtet perspektiv. 
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Se afkast og nøgletal 

God relativ start på året

Protester i Rusland 
Markedsudvikling. Januar måned endte med et negativt af-
kast for Emerging Markets (EM)-statsobligationer på minus 
1,2%. Afkastet var primært drevet af stigende renter, idet de 
10-årige amerikanske renter steg med 15 basispoint i januar. 
Kreditspændene (som er merrenten ved investering i en kre-
ditobligation relativt til en statsobligation) var uændret i januar 
og er dermed stadig på 351 ved månedens udgang.  
 
På de finansielle markeder var det aktiemarkedet, der løb 
med de fleste overskrifter. De toneangivende aktieindeks 
etablerede igen rekordniveauer i første halvdel af januar. Den 
positive udvikling i afkastet på risikofyldte aktiver blev imid-
lertid 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.). Det mest volatile 
og ’shortede’ selskab var amerikanske GameStop, som blev 
mest omtalt og mere kendt af den grund. 
 
De væsentligste nyheder på landefronten kom fra Costa Rica 
og Rusland. I Costa Rica kunne den siddende regering præ-
sentere en aftale med den international valutafond, hvilket 
obligationsejerne tog godt imod. Markedet var opmærksom 
på, at der foregik forhandlinger, men havde ikke forventet, at 
de var så fremskredne, og markedet blev derfor positivt over-
rasket over den annoncerede aftale. 
 

I Rusland blev den hjemvendte oppositionsleder Aleksei Na-
valny omgående fængslet, da han satte sine fødder på rus-
sisk jord. Anholdelsen førte til flere protester mod fængslingen 
og op mod 10.000 anholdelser som følge af demonstratio-
nerne. Landets obligationer har været upåvirket af optøjerne 
i landet. Fokus vil i den kommende tid være på den fortsatte 
udviklingen i demonstrationer samt mulige sanktioner mod 
regeringen og tæt knyttede oligarker. 
 
 

Klarer sig bedre end indeks 
Porteføljen gav et afkast i december på 0,8% efter omkost-
ninger, hvilket var 0,4% bedre end sammenligningsindekset. 
Det største bidrag til det absolutte fondsafkastet kom fra høj-
rentesegmentet og lande som Sri Lanka, Costa Rica og El Sal-
vador. El Salvador er i samme situation som Costa Rica ift. 
forhandlingerne med den international valutafond, hvorfor 
Costa Ricas aftale med fonden har haft en positiv effekt på 
landets obligationer. 
De største negative afkast kom fra Ecuador, et mexicansk olie-
selskab og Argentina. I Ecuador gik man ind i den afsluttende 
fase af første runde til præsidentvalget. Et valg der er særde-
les fragmenteret, og ønsket om en ny politisk retning er stor. 
Flere spidskandidater har udtalt sig negativt om landets nylige 
aftale med valutafonden. Det har gjort obligationsejerne ’ner-
vøse’, og landets obligationer faldt i januar. 
 
Porteføljens relative afkast var trukket i positiv retning af bl.a. 
Sydarfrika og Sri Lanka. I den modsatte retning var det igen 
vores overvægte i Egypten og Guatemala, der bidrog mest 
negativt. 
 
I januar måned har vi deltaget i nye udstedelser fra Den Do-
minikanske Republik og Vestafrikas udviklingsbank.
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