
  

 

AKTIER 

Value Emerging Markets 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 
Value Emerging Markets KL investerer i aktier udstedt af selskaber hjemhørende i ’emerging markets’-lande, 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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Se afkast og nøgletal 

Relativt stærke Emerging Markets
Rally primo måneden efterfulgt af fald 
Markedsudvikling. I januar steg globale Emerging Markets-
aktier målt ved MSCI Emerging Markets-indekset i DKK med 
3.72%, mens de udviklede markeder (MSCI World) faldt med 
0,37%. I månedens første tre uger så vi stærk performance i 
Emerging Markets-aktier og risikofyldte aktier generelt, hvilket 
blev efterfulgt af et kraftigt fald i de sidste dage i måneden.  
 
Rallyet var drevet af nyheden om, at Demokraterne vandt fler-
tallet i Senatet i USA, forhåbninger om både finanspolitisk sti-
mulans og udrulning af vacciner samt en dueagtig Federal 
Reserve. Frasalget sidst på måneden var udløst af flere fakto-
rer, bl.a. en vis bekymring over høje værdiansættelser i dele 
af markedet, nyheden om, at Johnson & Johnsons vaccine 
viste sig at være mindre effektiv end ventet samt øget be-
kymring over nye og mere smitsomme virusvarianter. 
På landebasis klarede Kina sig bedst med stigninger på 9%, 
som primært skyldtes de to aktier, der er beskrevet nedenfor. 
Taiwan stod også stærkt med fremgang i tech-aktier såsom 
TSMC og Hon Hai, som begge er i vores portefølje. Latiname-
rika lå generelt svag med stort negativt afkast for Brasilien, 
Peru og Mexico. Latinamerikanske valutaer var under pres, 
mens finanspolitiske bekymringer og forværring af covid-19-
udviklingen spillede en rolle i Brasilien. 
På sektorbasis trak Kommunikation (især Tencent) og For-
brugsgoder (især Alibaba) i førertrøjen, mens Fast ejendom, 
Forsyning og Finans klarede sig dårligst. 
 

Markeder domineret af to aktier 
Porteføljen. I januar oplevede fonden en vækst på 1,00% 
mod 3,72% for MSCI Emerging Markets. Forskellen skyldtes 
primært fondens Value-investeringsstil. 2020 endte med en 
kraftig stigning i Value-aktier i Emerging Markets, men denne 
dynamik var mindre tydelig i januar: MSCI Emerging Markets 

Value-indekset steg 1,40%, hvilket er en del under markedet 
generelt. 
Blot to aktier dominerede billedet: Tencent og Alibaba. Disse 
to internetkæmper er tydeligvis vækstaktier, der handler ved 
høj værdiansættelse, og vores fond er ikke eksponeret mod 
dem. Ved udgangen af 2020 kom aktierne under pres, hvilket 
dels skyldtes, at markederne satte spørgsmålstegn ved sel-
skabernes tårnhøje værdiansættelser, og dels, at der var be-
kymring om risikoen for yderligere amerikanske foranstaltnin-
ger mod kinesiske selskaber og om tilstedeværelsen af Ali-
babas stifter Jack Ma, som ikke er set offentligt, siden hans 
kommentarer blev set som kritik af den kinesiske regering. I 
januar steg Tencent med 22% og Alibaba med 10%, hvilket 
trak MSCI EM-indekset op. Disse to aktier stod alene for mere 
end halvdelen af fondens efterslæb til MSCI EM i januar. Selv 
om det er frustrerende, understreger vi vigtigheden af, at in-
vestorer fastholder diversificering, idet Value-aktier giver en 
vigtig modvægt på markeder, der er stærkt domineret af en 
håndfuld forholdsvis dyre navne. Value-aktier, og vores be-
holdning især, er forholdsvis billige, og vi ser fortsat et godt 
potentiale. 
Blandt fondens bedste performere i januar var LG Electronics, 
der gennemgår en fascinerende udvikling og har vendt blik-
ket mod elbiler og overvejer forskellige muligheder for dets 
udfordrede mobilforretning. Baidu, en internetsøgemaskine 
med interesse i selvkørende biler, klarede sig også godt. Dette 
understreger, at investorer i Value-aktier godt kan opnå ek-
sponering mod dynamiske virksomheder med vækstpotenti-
ale inden for den grønne omstilling, men typisk til en lavere 
værdiansættelse. 
 
Blandt dem, der klarede sig dårligst i januar, var bilforhandler 
China Yongda Automobiles og silicium-skive-producenten 
Globalwafers, der begge har taget gevinster hjem efter en 
stærk slutspurt i slutningen af 2020.

 

http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/value%20emerging%20markets.aspx
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