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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 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 
Afdelingen investerer i globale virksomhedsobligationer udstedt af børsnoterede og private selskaber med en løbetid på 1-5 år. Mindst 
2/3 af den samlede formue investeres i obligationer med en rating mellem BB og B. Investeringsmålet er at levere risikojusteret 
merafkast i forhold til det generelle marked gennem aktiv obligationsudvælgelse baseret på fundamental kreditanalyse. Afdelingen er 
underlagt en række veldefinerede risikorammer, som sikrer en veldiversificeret portefølje på tværs af regioner, sektorer og løbetider. 
Valutarisiko bliver som hovedregel afdækket til DKK. 
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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) Kort-markedet udvidede sig med 10 basispoint. Det 
resulterede i, at sammenligningsindekset gav et positivt af-
kast på 0,18% for januar, hvilket kan tilskrives kupon-betalin-
ger 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. 
 
Alle sektorer bidrog positivt til markedsafkastet i januar, bort-
set fra Ejendomme - ført an af cykliske sektorer. De to sekto-
rer, som bidrog mest positivt, var Energi og Materialer, som 
fortsatte det positive momentum efter de seneste måneders 
prisstigninger i råvarer og særligt olie. 
 
Sammenligningsindekset giver nu et kreditspænd på ca. 400, 
hvilket i et historisk perspektiv ligger lidt under de sidste 20 
års gennemsnit på ca. 500, men et godt stykke over lavpunk-
tet på lidt under 200. 

Positivt afkast, lidt foran indeks 
Porteføljen leverede et positivt afkast på 0,26% efter omkost-
ninger i januar, hvilket var 0,08 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 fem obligationer blev 
kaldt, og fem obligationer blev solgt, da de enten havde op-
nået deres potentiale, eller investeringstesen ændrede sig. 
Provenuet blev investeret i fire nye obligationer, og samtidig 
øgede vi vægten i en række eksisterende positioner. Foruden 
ovenstående øgede vi både spændet og varigheden inden 
for tre selskaber ved at købe deres længere obligationer (4-
5-års-punktet) og sælge deres kortere obligationer. 
 
Ændringerne var på tværs af sektorer, og fondens kredit-
spænd forblev uændret og på et højere niveau end sammen-
ligningsindekset. Varigheden blev øget, men er stadig en 
anelse lavere end sammenligningsindekset. Tilføjelserne 
havde desuden karakteristika af at have et højere kredit-
spænd og lavere gældsniveau sammenlignet med gennem-
snittet i indekset. 
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