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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 
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 
Globale Fokusaktier er en fokuseret global aktieafdeling. Vi investerer typisk i 25-50 aktier, og vi vurderer nøje afkastpotentialet og 
risikoen i de enkelte selskaber ud fra en model, vi selv har udviklet. Modellen gør det muligt at se ’DNA-profilen’ for selskaberne baseret 
på udvalgte parametre, og modellen gør os i stand til at have en systematisk tilgang til hver aktie-case. Vi har stort fokus på at have 
en løbende dialog med de selskaber, vi investerer i. 
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Se afkast og nøgletal 

Rotation i markedet 
Markedet reagerer på renterne 
Markedsudvikling. Februar har budt på et stigende inflatio-
nært pres og stigende lange renter. Eftersom de lave renter 
har været med til at understøtte aktiemarkederne over en år-
række, så har rentestigningerne og hastigheden af disse ren-
tebevægelser været med til at give uro i aktiemarkederne. 
Teoretisk vil højere renter alt andet lige påvirke aktiemarke-
derne negativt, idet fremtidige ”cash flows” bliver mindre 
værd, ligesom alternativbetragtningen igen bliver aktuel. 
 
Eftersom rentestigningerne imidlertid kommer på ryggen af et 
klart voksende vækstmomentum, og derfor er cyklisk betin-
get, så er det ikke nødvendigvis dårligt for aktiemarkederne, 
snarere tværtimod. Samtidigt er det fra et så lavt niveau, at 
det i en overordnet langsigtet betragtning næsten er ubety-
deligt. Derfor er det også vores vurdering, at renterne skal be-
tydeligt højere op, førend det vil få nævneværdig negativ ef-
fekt på dels den overordnede økonomiske aktivitet og dels 
på værdiansættelsen af aktiemarkederne.  
 
Desuden er der flere sektorer i markedet, der har sukket efter 
højere global vækst, stigende renter og inflation. Traditionel 
Finans, Energi og Materialer er alle sektorer, der vil reagere 
positivt på sådanne trends. Det har også været tilfældet 

denne gang, hvorfor disse sektorer klart er de bedst perfor-
mende sektorer år til dato. Dette er sket på bekostning af de 
traditionelt defensive sektorer såsom Forsyning, daglige for-
brugsgoder og pharma-sektoren. 
 

Tilfredsstillende regnskabssæson 
Porteføljen.  Afkastet i februar på 3,4% er noget over det ge-
nerelle marked, som har givet et afkast på 2,4%. Porteføljen 
har således outperformet for måneden og år til dato. Dette 
endda på trods af ovenstående rotation, som generelt ikke 
har været til fordel for porteføljen. Dog har vi over de seneste 
måneder øget vores eksponering til traditionel Finans, Industri 
og Materialer via et enkelt tilkøb og ved at øge i eksisterende 
positioner inden for disse mere cykliske sektorer. Disse tiltag 
har bidraget positivt til afkastet, da vi har set meget stærk 
performance fra vores positioner i ING, AXA, ICICI inden for 
traditionel Finans samt fra Glencore, som nu har vokset sig til 
en top 10 position.  
 
Samlet set har rotationen dog bidraget negativt til det relative 
afkast, men dette modsvares dog af en meget stærk regn-
skabssæson for porteføljen, som har resulteret i stærke kurs-
bevægelser for vores positioner inden for IT. Inden for IT-sek-
toren har vi specielt set stærk performance fra TSMC, Alphabet 
og Tencent. 
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