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Equitas 

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 
Equitas investerer i en global portefølje, der udelukkende består af aktier fra de udviklede markeder, jf. det gældende prospekt. Målet 
er at optimere forholdet mellem afkast og risiko ved at udnytte dokumenterede faktorer i markedet som value, momentum og størrelse. 
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Se afkast og nøgletal 

Fortsat rotation i markedet 
Fokus på stigende renter 
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. De stigende renter medførte store afkast-
forskelle på tværs af sektorer. Aktier med relation til 
Energi/Materialer og Finans/Forsikring opnåede højeste af-
kast, mens aktier med tilknytning til Forsyning, Teknologi og 
Sundhed opnåede laveste afkast. 
 
Kreditspænd (som er merrenten ved investering i en kredit-
obligation relativt til en statsobligation, red.) faldt med 5 ba-
sispoint på europæiske Investment Grade-obligationer og 29 
basispoint på europæiske High-Yield-obligationer. Den udvik-
ling medførte merafkast på henholdsvis 0,3% og 1,2% for de 
to aktivklasser i forhold til sammenlignelige statsobligationer. 

Renten på danske 10-årige statsobligationer steg fra -0,4% til 
-0,1% i forrige måned. Det betød et afkast på -2,4% i løbet af 
februar. 
 

Afkast over indeks  
Porteføljen gav et afkast på 3,96% i februar, mens sammen-
ligningsindekset steg 2,66%. 
 
Dobbeltsorteringen på Value og Momentum bidrog til afkastet 
med 0,81%. Det var primært drevet af Value-faktoren, som 
havde en god måned på tværs af regioner. Helt omvendt for-
holdt det sig for Momentum. Det lave renteniveau har været 
gunstigt for de store Momentum-aktier i særligt teknologi-
sektoren, men de stigende renter i februar resulterede i et 
knæk i udviklingen. Symptomatisk herpå kom de to største 
enkeltaktiebidrag fra afdelingens undervægte i Apple og 
Tesla, som begge oplevede store fald. 
 
Afdelingens tilt mod Small Caps bidrog også positivt med 
0,59% til afkastet. 
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