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Se afkast og nøgletal 

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 - Nye Markeder Udb KL investerer fortrinsvist i obligationer udstedt af selskaber i emerging markets-
lande, jf. det gældende prospekt. Obligationerne udvælges efter value-principperne, hvilket vil sige, at der fokuseres på selskaber med 
sund langsigtet indtjeningsevne, stærk balance samt evne til at servicere den udestående gæld. Der foretages en forsvarlig spredning 
på tværs af regioner, sektorer og ratings. Der kan investeres i både investment grade og high yield-obligationer, samt en mindre del i 
obligationer uden en officiel rating. Afdelingen er alene målrettet investorer med fuldmagtsaftale i deres pengeinstitut. 
 

Højere forventninger til vækst

Stigende renter i fokus 
Markedsudvikling. Februar måned endte med et negativt af-
kast for Emerging Markets (EM)-statsobligationer på minus 
2,6%. EM-virksomhedsobligationer klarede sig igen noget 
bedre, men leverede et negativt afkast på minus 0,15%. År til 
dato-afkastet for indekset landede dermed på minus 0,28%. 
 
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. Historisk har rentestig-
ninger overvejende været positivt for afkastet på risikofyldte 
aktiver og udviklingen i risikopræmier herunder kreditspæn-
det på EM-statsobligationer 
 
I Brasilien førte en stigende smitte fra en ny corona-mutation 
til øget pres på landets præsident. Den øgede smitte betød 
en stigning i belægningen til 80-90% på landets intensivaf-
delinger. Dette pres medførte, at han fyrede den administre-
rende direktør i landets olieselskab efter udtalelser om, at det 
ikke var hans problem, hvis landets lastbilchauffører strejkede 
som følge af stigende dieselpriser. Disse prisstigninger ram-
mer direkte præsidentens primære vælgerbase, hvorfor han 
så sig nødsaget til afskedigelsen og erstattede ham med en 
tidligere general uden tidligere sektor erfaring. Denne æn-
dring underminerer tilliden til de forventede økonomiske re-
former, og prisen på landets obligationer faldt. 
 
Endvidere bød måneden på en reminder om, at vi befinder 
os i konkurscyklus – om end det værste er bag os med af-
slutningen på 2020. Etiopien besluttede sig for at ansøge om 
gældsrestrukturering under G-20 setup’et, der er en forlæn-
gelse af det tidligere DSSI setup. der giver de fattigste lande 

en pause i deres gældsbetalinger. Det nye setup søger i større 
grad at inkludere både offentlige og private kreditorer. Marke-
det tog derfor imod denne nyhed med en hvis bekymring og 
sendte prisen på landets obligationer ned.  
  
Sidst, efter meget drama og fintælling, blev udfaldet af valget 
i Ecuador, som markedet havde forventet, og de to primære 
kandidater mødes nu i anden runde til april. Første runde 
bekræftede, at det i høj grad er et valg drevet af ønsket om 
en anden retning, hvilket potentielt går imod det, obligations-
markedet ønsker.  
 

Lidt efter indeks 
Porteføljen leverede et negativt afkast i januar på 0,38% efter 
omkostninger, hvilket var 0,23 procentpoint efter sammenlig-
ningsindekset. År til dato er fondens afkast på minus 0,41% 
efter omkostninger, hvilket er 0,12 procentpoint efter sam-
menligningsindekset. 
 
Porteføljens negative performance i februar kom primært fra 
positioner i obligationer med høj rentefølsomhed samt lan-
dene Argentina og UAE. Det land, som bidrog mest positivt, 
var Columbia, hvilket skyldes den gode udvikling i fondens 
position i en obligation udsted af en lokal bank. De sektorer, 
som bidrog mest positivt, var Forsyning og Energi, hvilket var 
bredt funderet og positivt påvirket af den fortsatte stigende 
oliepris. 
 
I januar blev fem positioner solgt, og to position i Tyrkiet re-
duceret. Provenuet blev investeret ved at øge i eksisterende 
positioner inden for sektorerne Finans, Kommunikation og 
Forsyning på tværs af regioner. 
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