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Value Emerging Markets KL 

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 
Value Emerging Markets KL investerer i aktier udstedt af selskaber hjemhørende i ’emerging markets’-lande, jf. det gældende prospekt. 
Der investeres i aktier ud fra metoden value-investering, hvilket vil sige, at der efter en grundig analyse af offentligt tilgængeligt materiale 
udvælges de selskaber, som vurderes at kunne købes væsentligt under deres reelle værdi. En risikobevidst porteføljekonstruktion 
sørger for spredning af de underliggende aktier og en bred eksponering fordelt på sektorer og lande. 
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Se afkast og nøgletal 

Rygter om inflation
Rentestigning og aktierotation 
Markedsudvikling. I februar steg emerging markets-aktier 
målt ved MSCI EM i DKK med 0,83%, mens developed mar-
kets-aktier målt ved MSCI World steg med 2,63%. MSCI EM-
indekset steg med over 6% og toppede medio februar efter 
tegn på økonomisk fremgang og god udvikling i vaccinatio-
nerne verden over. Stemningen skiftede dog midt på måne-
den i takt med øget frygt for, at yderligere stimulus ville skabe 
inflation i takt med, at økonomierne åbner. Den primære år-
sag er nok præsident Bidens stimuluspakke for den ameri-
kanske økonomi på USD 1,9 billioner. 
 
Den havde en drastisk indvirkning på obligationsmarkederne. 
Den korte ende af rentekurven var bundet til et lavt niveau 
som følge af centralbanktiltag, og den mellemlange til lange 
ende bevægede sig voldsomt i sidste halvdel af februar. Den 
10-årige amerikanske rente steg med 33bp i løbet af februar 
og endte tæt på niveauet før pandemien. 
 
Det gik lige så voldsomt for sig på aktiemarkedet. I årets første 
seks uger performede vækstaktier stærkt, hvor kun tre inter-
netaktier, Alibaba, Tencent og Meituan, drev ca. halvdelen af 
stigningen i MSCI Kina. Den fordrejede værdiansættelse mel-
lem vækstaktier og Value-aktier havde endnu en gang nået 
nye ekstreme højder. Vi har ofte sagt, at denne ekstreme for-
skel i værdiansættelse kunne gøre vækstfokuserede investo-
rer sårbare, hvis og når renteforventningerne begyndte at 
stige. Da der opstod rygter om inflation og forskydning af ren-
tekurven i midten af februar, skete der en kraftig sektorrota-
tion. Vækstaktier blev solgt ud, da investorer roterede mod 
Value-aktier. Blandt de stærkeste sektorer var fast ejendom 
og finans samt materialer og energi, der var drevet af en kraf-
tig stigning i råvarepriser. Sundhedspleje, Konsumentvarer og 
Forbrugsgoder gav negative afkast. 
 

På landebasis gav Kina svagt negative afkast, da de store 
internetnavne blev solgt fra, mens Brasilien faldt med ca. 6% 
som følge af covid-19-pandemien, makroøkonomiske udfor-
dringer og en pludselig udskiftning af CEO i Petrobras. Peru, 
Indien og Taiwan stod stærkt. 

 
Investeringsstil og udvælgelse skabte 
stærkt afkast  
Porteføljen. I februar steg fonden med 4,15%, mens MSCI 
EM-indekset steg 0,83%.  
 
Fondens relativt stærke performance skyldes delvist Value-
investeringsstilen med MSCI EM Value, som er et bredt mål 
for Value-aktieuniverset, der steg 2,8% i den overordnede 
markedsrotation. Fonden nød ikke alene godt af vækstma-
stodonter såsom Alibaba og Tencent men også af dens over-
vægt i finans.  
 
En væsentlig årsag til de stærke afkast var dog udvælgelsen, 
dvs. de enkelte selskaber, som fonden investerer i. Det er en 
blandet gruppe af stærke performere, der omfatter navne 
som den koreanske hukommelsesproducent SK Hynix, den 
taiwanesiske wafer-producent Globalwafer, den kinesiske 
ejendomsspiller CIFI Holdings and den latinamerikanske stål-
producent Ternium.  
 
Fonden nød også godt af sit ejerskab af Baidu, en kinesisk 
søgemaskine, som har stået i skyggen af Tencent og Alibaba 
på aktiemarkedet i de senere år, men som har vist stignings-
takter på det seneste takket være selskabets andre forretnin-
ger såsom cloud-tjenester og teknologi til selvkørende biler.  
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