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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 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 

                        
                         

       

Strategi 
Sparinvest Danske Aktier har en langsigtet investeringsfilosofi med fokus på fundamentale forhold, hvor værdiskabelsen er baseret på 
solide forretningsmodeller, konkurrencefordele og selskabets agilitet, ledelse og finansiel styrke. Der investeres i selskabers evne til at 
skabe cashflow over tid - frem for at forudsige konjunkturudviklingen. Aktieudvælgelsen sker ved en såkaldt bottom-up-strategi med 
25-35 aktier i porteføljen. Størstedelen af selskaberne er stabile vækstselskaber, men det er i sidste ende værdiansættelsen, der er 
afgørende for aktieudvælgelsen. 
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Se afkast og nøgletal 

 
Faldende viruskurve og genåbning  
 
Fokus på stigende rente 
Markedsudvikling. Toneangivende aktieindeks ramte rekord-
høje niveauer i midten af februar – men faldt mod månedens 
slutning som følge af stigende renter. Globale aktier steg med 
2,4% i lokalvaluta og 2,7% omregnet til DKK ifølge MSCI ACWI. 
I februar var stigningerne ført an af MSCI DM, som steg med 
2,6%, mens MSCI EM steg med 1% opgjort i lokalvaluta 
 
I 2021 har viruskurven indtil videre været stærkt faldende. Det 
gælder for USA, Europa og dele af Asien. Udviklingen følger 
dermed det forventede mønster, som ligger i kølvandet på 
nedlukningerne af den samfundsøkonomiske aktivitet. Det 
mekaniske forløb har i et længere stykke tid taget informati-
onsværdien ud af de kortsigtede økonomiske data. Den over-
ordnede tendens er stadig, at nedlukningerne rammer ser-
vicesektoren noget hårdere i sammenligning med fremstil-
lingsindustrien.  
 
På den økonomiske front er det mest bemærkelsesværdige i 
2021 de kraftigt opjusterede forventninger til vækstforløbet 
for indeværende år. De optimistiske forventninger kommer 
dels i kølvandet på gennembruddene på vaccinefronten de 
seneste måneder samt udsigterne til American Rescue Plan, 
som i disse uger er under de afsluttende politiske forhandlin-
ger i USA. Udviklingen har potentiale til at udløse et enormt 
‘pent-up demand’ (hurtig stigning i efterspørgslen, red.) i 
OECD-området, når massevaccineringen tillader en bredt ba-
seret og mere permanent genåbning af den samfundsøko-
nomiske aktivitet. Alene i USA vurderes dette potentiale til at 
have en bruttoværdi på over 20% af BNP opgjort inden even-
tuelle kontracykliske effekter.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Regnskabssæson – generelt positivt 
Porteføljen. Februar var domineret af de mange årsregnska-
ber – og ikke mindst hvilke forventninger, som selskaberne 
ville udmelde i en tid, der fortsat er stærkt præget af Corona 
pandemien. Med udsigt til en gradvis genåbning hen over 
foråret er selskaberne forsigtigt optimistiske, men vælger for-
ståeligt nok at udmelde forholdsvis brede intervaller for den 
forventede omsætnings- og indtjeningsudvikling. Afkastet for 
måneden blev beskedent positivt og lidt bedre end markeds-
afkastet. Bankaktierne har været i en positiv udvikling gen-
nem de seneste måneder, og indtjeningsudsigterne er mere 
positive end længe set. Effekten af negative indlånsrenter og 
en positiv udvikling i gebyrer kombineret med stram omkost-
ningsstyring og relativt lave hensættelser til tab giver grobund 
for optimisme mht. 2021.  
 
Danske Bank og Ringkjøbing Landbobank var to af de aktier 
i porteføljen, der udviklede sig mest positivt i februar. Trans-
portselskabet DSV er et af de selskaber, der har manøvreret 
sig flot gennem krisen i 2020, og som tilmed har nydt godt 
af de meget høje rater på luftfragt. Selskabets prognose for 
2021 overgik markedets forventninger og nye langsigtede 
mål var ligeledes meget ambitiøse. Aktien steg markant oven 
på regnskabet og bidrog til den gode performance i måne-
den. Tilsvarende var gældende for høreapparatproducenten 
Demant, der også ventes at komme meget stærkt tilbage i 
2021 efter et par krævende år, som ud over pandemien også 
har være påvirket af store IT-problemer efter et Cyberattack i 
2020. Selskabet, der som regel er ganske konservativt i vur-
deringen, venter overraskende stor fremgang i 2021 og steg 
markant i kølvandet på regnskabet.  
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