
  

 

OBLIGATIONER 

Virksomhedsobligationer – HY 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 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 
Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Udb KL investerer fortrinsvis i globale virksomhedsobligationer, jf. det gældende 
prospekt. Obligationerne udvælges efter value-principperne, hvilket vil sige, at der fokuseres på selskaber med sund langsigtet indtje-
ningsevne, stærk balance samt evne til at servicere den udestående gæld. Der foretages en forsvarlig spredning på tværs af regioner, 
sektorer og ratings. Der investeres primært i ’high yield’-obligationer. Afdelingen er alene målrettet investorer med fuldmagtsaftale i 
deres pengeinstitut. 
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Se afkast og nøgletal 

’Spilstop’ og dæmpet risikoappetit 
Volatilitet stoppede risikoappetitten 
Markedsudvikling. En dæmpning af risikoappetitten i januar 
medførte, at kreditspændene (som er merrenten ved investe-
ring i en kreditobligation relativt til en statsobligation) i High 
Yield (HY)-markedet udvidede sig med tre basispoint. Det re-
sulterede i, at sammenligningsindekset gav et positivt afkast 
på 0,14% for januar, hvilket kan tilskrives kupon-betalinger 
pga. det næsten uændrede kreditspænd. 
 
Flere toneangivende aktieindeks etablerede igen rekordni-
veauer i første halvdel af januar. Den positive udvikling i af-
kastet på risikofyldte aktiver blev imidlertid brutalt stoppet 
mod slutningen af måneden. På én dag steg volatiliteten op-
gjort ved det såkaldte VIX-indeks fra 23% til 37%, hvilket er 
den tredje største stigning nogensinde målt i forhold til ud-
gangsniveauet. Det finansielle stød blev blandt andet udløst 
af ekstraordinære store kursbevægelser og høj handelsaktivi-
tet i den del af aktiemarkedet, som omfatter de mest ‘shor-
tede’ selskaber (når man ‘shorter’ et selskabs aktier, spekule-
rer 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 seneste måneders høje afkast på risikofyldte aktiver har i 
sig selv svækket det taktiske afkast/risiko-forhold. Visse inve-
storrapporter vidner desuden om en stærk præference for ri-
sikofyldte aktiver og høj allokering til erhvervsobligationer/ak-
tier. Den seneste nyhedsstrøm på den finanspolitiske side ta-
ler fortsat i retning af en stor vilje til at understøtte økonomi-
erne. Det gælder ikke blot under den nuværende periode 
med nedlukninger, men også i den periode som vil følge efter 
og tillade en højere samfundsmæssig aktivitet. 
 
 

De fleste sektorer bidrog marginalt positivt til markedsafkastet 
i januar, bortset fra Konsumentvarer og Ejendomme. Den sek-
tor, som bidrog mest positivt, var Kommunikation, hvor der 
var flere selskaber, som blev opgraderet af kreditvurderings-
bureauerne. 
 

Positivt afkast, foran indeks 
Porteføljen leverede et positivt afkast på 0,53% efter omkost-
ninger i januar, hvilket var 0,40 procentpoint bedre end sam-
menligningsindekset. 
 
Porteføljens positive performance i januar kom primært fra 
overvægten og udvælgelsen i sektorerne Energi og Forbrugs-
goder, mens Ejendomme bidrog mest negativt. De positive 
bidrag fra Energi var bredt funderet, men særligt positionen i 
et canadisk selskab med højt ESG-fokus og aktiviteter i Nord-
amerika og Europa bidrog mest positivt. Inden for Forbrugs-
goder kom det positive bidrag særligt, ligesom sidste måned, 
fra positionerne inden for auto-industrien. Kommunikation var 
også en god bidragsyder grundet overvægten i to selskabers 
obligationer, som begge blev opgraderet af ledende kredit-
vurderingsbureauer. Det negative bidrag fra Ejendomme kom 
fra dårlig selektion inden for de positioner, der er taget for at 
reducere undervægten mod kinesiske ejendomsudviklere. 
 
Januar var en relativ aktiv måned, hvor to obligationer blev 
kaldt, og seks obligationer blev solgt, da de enten havde op-
nået deres potentiale, eller investeringstesen ændrede sig. 
Provenuet blev investeret i fem nye obligationer, og samtidig 
øgede vi vægten i en række eksisterende positioner. Ændrin-
gerne var på tværs af sektorer, og fondens kreditspænd faldt, 
men er fortsat på et højere niveau end sammenligningsin-
dekset. Varigheden blev øget, men er stadig lavere end sam-
menligningsindekset. 
 
 
 
 

 

 

http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://lt.morningstar.com/ka2cft9x8q/snapshot/snapshot.aspx?Id=F00000YXLX&SecurityToken=F00000YXLX%5d2%5d1%5dFOEUR$$ALL_1742&ClientFund=1&LanguageId=da-DK&CurrencyId=DKK&UniverseId=FOEUR$$ALL_1742&BaseCurrencyId=DKK&tab=undefined&categorytype=&country=D-KUP

	Volatilitet stoppede risikoappetitten
	Positivt afkast, foran indeks

