
  

 

OBLIGATIONER 

Virksomhedsobligationer – HY 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 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 
Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Udb KL investerer fortrinsvis i globale virksomhedsobligationer, jf. det gældende 
prospekt. Obligationerne udvælges efter value-principperne, hvilket vil sige, at der fokuseres på selskaber med sund langsigtet indtje-
ningsevne, stærk balance samt evne til at servicere den udestående gæld. Der foretages en forsvarlig spredning på tværs af regioner, 
sektorer og ratings. Der investeres primært i ’high yield’-obligationer. Afdelingen er alene målrettet investorer med fuldmagtsaftale i 
deres pengeinstitut. 
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Se afkast og nøgletal 

Højere forventninger til vækst  
Stigende statsrenter 
Markedsudvikling. Kreditspændene (som er merrenten ved 
investering i en kreditobligation relativt til en statsobligation) 
i High Yield (HY) indsnævrede med 17 basispoint. Det resul-
terede i, at sammenligningsindekset gav et positivt afkast på 
0,40% i februar. År til dato-afkastet for indekset landede der-
med på 0,54%. 
 
Toneangivende aktieindeks ramte rekordhøje niveauer i mid-
ten af februar – men faldt mod månedens slutning som følge 
af stigende renter. I 2021 har viruskurven indtil videre været 
stærkt faldende i USA, Europa og dele af Asien i kølvandet på 
nedlukningerne af den samfundsøkonomiske aktivitet. Dette 
indleder nu et genåbningsforløb. På den økonomiske front er 
det mest bemærkelsesværdige i 2021 de kraftigt opjusterede 
forventninger til vækstforløbet for indeværende år. De optimi-
stiske forventninger kommer dels i kølvandet på gennem-
bruddene på vaccinefronten de seneste måneder samt ud-
sigterne til American Rescue Plan i USA. 
 
For første gang under corona-krisen begynder de nominelle 
statsrenter i USA og til dels i Europa at stige og korrigere sig 
mod de højere inflationsforventninger. De nuværende rente-
omgivelser er gunstige for risikopræmier. Første tilpasning kan 
vise sig at blive starten mod en eliminering af negative real-
renter. Historisk har rentestigninger overvejende været positivt 
for afkastet på risikofyldte aktiver og udviklingen i risikopræ-
mier – når stigningerne er udløst af højere vækstforventnin-
ger. 
 
Markedsafkast i februar viste tegn på forbedring af de økono-
miske udsigter, da cykliske sektorer som Energi og Forbrugs-
goder fortsatte deres stærke prisudvikling.  
 
 
 

 
De mere defensive sektorer, som Sundhedspleje, Telekom-
munikation og Forsyning, bidrog mest negativt til perfor-
mance i denne måned. I tråd med den fortsatte risikoappetit 
og forventninger til et positivt afkast på risikofyldte aktiver, 
leverede CCC-ratingkategorien (den mest risikable) endnu en 
gang et højt afkast og bidrog til næsten halvdelen af det sam-
lede indeksafkast for måneden. 
 

Positivt afkast, foran indeks 
Porteføljen leverede et positivt afkast på 0,75% efter omkost-
ninger i februar, hvilket var 0,35 procentpoint bedre end sam-
menligningsindekset. År til dato er fondens afkast på 1,29% 
efter omkostninger, hvilket er 0,75 procentpoint bedre end 
sammenligningsindekset. 
 
Porteføljens positive performance i februar kom primært fra 
overvægten og udvælgelsen i Industri og Materialer samt en 
undervægt i Telekommunikation, især i obligationer med høj 
varighed. Det positive bidrag fra Industri kom fra positionerin-
gen inden for containerskibsindustrien, som i øjeblikket dra-
ger fordel af en stor stigning i containerskibsraterne, mens det 
positive bidrag fra Materialer kom over en bred kam og var 
drevet af den fortsatte styrke i råvarepriser. Undervægten og 
udvælgelsen inden for Finans og Konsumentvarer bidrog 
mest negativt til performance. Undervægten mod CCC-rating-
kategorien bidrog også negativ til porteføljens performance. 
 
Februar var en relativt aktiv måned med tolv obligationer, der 
blev solgt, da de havde nået deres potentiale. Provenuet blev 
investeret i fem nye obligationer, hvoraf fire var nyudstedelser, 
og i at øge vægten af en række eksisterende positioner. Fon-
dens positive afkast resulterede i et mindre fald i porteføljens 
kreditspænd, som fortsat ligger på et højere niveau end sam-
menligningsindekset. 
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