
  

 

OBLIGATIONER 

Danske Obligationer 

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 
Sparinvests fonde for danske obligationer investerer i danske obligationer, jf. det gældende prospekt. Stabile risikoegenskaber sikrer, 
at investorerne kan forvente, at en portefølje med korte obligationer vil have en stabil lav renterisiko med deraf følgende lave kursud-
sving, ligesom en portefølje med lange obligationer vil have en stabil høj renterisiko med deraf følgende større kursudsving. Merafkastet 
i forhold til et relevant benchmark opnås over tid ved at sammensætte porteføljer, som udnytter prismæssige skævheder i markedet, 
og som forventes at klare sig godt i mange forskellige scenarier. 
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Hård måned for konverterbare
USA: Renter forberedte sig på vækst 
Markedsudvikling. Alle øjne var rettet mod de stigende ame-
rikanske renter, hvor to- og 10-årige statsrenter steg med hhv. 
0,02% og 0,34% i februar. Den stejle stigning af kurven har 
ført til den højeste merrente på omkring 1,3% mellem de to 
punkter siden 2015. Hertil skal det bemærkes, at vi ikke skal 
længere tilbage end august 2019 for at finde lavpunktet på  
-0,05%. Baggrunden for renteudviklingen skal findes i de af-
tagende smittekurver, den massive finanspolitiske understøt-
telse og to-cifrede nominelle vækstforventninger, der ikke er 
set siden de tidlige 80’ere. Samtidig ser Den Amerikanske 
Centralbanks to målepunkter ikke ud til at fordre forøget lem-
pelse af pengepolitikken med inflationsforventninger på over 
2%, og en arbejdsløshed på vej tilbage mod pre-pandemiens 
rekordlave niveauer. Kommentarer fra medlemmer af komi-
téen om de stigende renter udtrykte heller ikke nogen be-
kymring. 
 
Bevægelserne smittede af på europæiske renter, hvor de ty-
ske to- og 10-årige statsrenter steg hhv. 0,07% og 0,26%. 
Den Europæiske Centralbank er noget længere fra sin mål-
sætning på 2% inflation på mellemlang sigt, med markeds-
forventninger på omkring 1,35%. Derfor så vi også flere med-
lemmer af styrelsesrådet komme med udmeldinger om, at 
renterne var steget for meget. Tankevækkende at 10-årige 
tyske statsobligationer med en effektiv rente på -0,30% er for 
højt i centralbankens øjne. Skulle de reagere på bevægelser 
i denne størrelsesorden, er vi de facto ikke langt fra såkaldt 
’yield-curve-control’, som vi har set det i Japan. 
 

Glasset flød over med varighed 
Porteføljen. Sidste måned beskrev vi den latente risiko, vi så 
i den store koncentration af 30-årige konverterbare med 1’ere 
og høj negativ konveksitet, der er resultatet af de seneste års 
massive nedkonverteringer og skift i låntagerpræference fra 
variabel til fast rente. Katalysatoren i form af en stigning på et 
kvart procentpoint i 10-årige tyske renter på en måned fik 
denne risiko til at materialisere sig. I takt med at renterne steg 
forsvandt køberne, samtidig med at udstedelsen lå i den høje 
ende for perioden – formodentlig fra låntagere der lå åbne i 
forhold til deres opsigelse 1. april, og som dermed tog en 
form for ’stop-loss’ på denne strategi. Set over måneden steg 
renterisikoen i konverterbare obligationer med over 40%, eller 
hvad der svarer til en udstedelse på 225 mia. 10-årige stats-
obligationer. Den passive tilføjelse af renterisiko smittede af 
på statsmarkedet, hvor handelsspænd steg drastisk, og ren-
tespændet til Tyskland på de 10-årige kørte ud med 0,06% 
og dermed forbi niveauerne fra marts 2020. 
 
RTL- og variabelt forrentede obligationer holdt sig nogenlunde 
afkastmæssigt til stater over måneden. For konverterbare 
tabte de omtalte 1’ere 3-3,5% over måneden, mens stater 
med tilsvarende primo varighed tabte 1,2%. Dermed blev 
mere end et års horisontafkast ift. stater ved uændrede renter 
gående ind i måneden tabt. 20-årige med 0,5% i kupon blev 
lagt ned 1:1 med de 30-årige, og derfor tog vi profit sidst på 
måneden af vores omlægninger i januar fra 30-årige 1’ere til 
stater, og købte de 20-årige konverterbare kombineret med 
30-årige 2’ere, der var faldet i kurs til trods for lavere trækfor-
ventninger og lav risiko for øget varighed. 
 

 

http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/lange%20obligationer.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/korte%20obligationer.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/mellemlange%20obligationer.aspx
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