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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 
Afdelingen investerer i 40-70 aktier, hvor hver enkelt aktie udvælges efter nøje vurdering af selskabets potentiale, risiko og bæredyg-
tighed. Selskaber med mere end 5% af deres omsætning fra produktion eller distribution af fossile brændsler, atomkraft, våben, alkohol, 
tobak, pornografi og hasardspil udelukkes. Afdelingen er drevet af selskabsspecifikke forhold med en målsætning om at skabe attraktive 
absolutte og relative afkast gennem investering i selskaber med robuste og langsigtede bæredygtige forretningsmodeller. 
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Se afkast og nøgletal 

God start på året  
Stærk indtjeningsvækst i vente 
Markedsudvikling. Tiden efter finanskrisen har generelt budt 
på skuffelser på indtjeningsvækstfronten. De sædvanlige ind-
tjeningsdrivere har således været hæmmet af lavvækst, fal-
dende renter og lavinflation. Tillæg derudover faldende global 
verdenshandel, en bredt funderet ”disruption”, den demogra-
fiske udvikling og en meget lav produktivitetsfremgang og 
tegningen til et vanskeligt indtjeningsmiljø fremstår meget ty-
deligt. Faktisk har indtjeningen totalt stagneret i det seneste 
årti, hvilket skal ses i en relation til en gennemsnitlig indtje-
ningsvækst over en 30-årig periode på omkring 5%. Havde 
det i øvrigt ikke været for IT-sektorens gennemsnitlige indtje-
ningsvækst på omkring 8% om året i det seneste årti, så 
havde indtjeningen decideret været nedadgående.  
 
Recessionen i 2020, der naturligvis afstedkom på baggrund 
af et eksternt chok i form af en global pandemi, var mere en 
pause end et kollaps i økonomierne, og i takt med genåb-
ningen og vaccineudrulningen og i kombination med en for-
holdsvis aggressiv økonomisk politik ser økonomierne ud til 
at ende på en vækst trend-linje, der faktisk ligger højere, end 
før corona-pandemien brød ud.  
 
Lige nu ligner det samlet set et globalt synkront opsving i 
2021 og 2022, hvor vi vil se vækstrater ikke set siden super-
cyklen i perioden 2004 – 2007. Faktisk har IMF netop hævet 

deres skøn for global vækst i 2021 til 6%, hvilket er den hø-
jeste vækst siden 1980. De væsentligste vækstbidrag kom-
mer i den forbindelse med verdens 2 største økonomier, Kina 
og USA. Kina ventes at ramme tæt på 10% vækst i 2021, og 
USA forventes over den kommende 2-årige periode at vokse 
med mere end 10%. Disse overordnede vækstskøn materia-
liserer sig også i indtjeningsforventningerne. På trods af faldet 
i 2020, så peger analytikernes estimater på en samlet indtje-
ningsvækst på omkring 30% henover 2020-2022. 
 

Vækstfokus i markedet 
Porteføljen gav i første kvartal et afkast på 8,39%, hvilket var 
på niveau med markedet. På trods af modvind fra allokering 
og eksklusionskriterier, så er det tilfredsstillende, at porteføljen 
kan performe som markedet. Modvind fra fravalget af den 
traditionelle energisektor, som er kvartalets bedst perfor-
mende sektor, modsvares således af en række andre gode 
sektor og aktie tilvalg. 
 
Afkastet har således i kvartalet været drevet af de cykliske 
aktier i porteføljen med finansaktierne i spidsen, hvor vi spe-
cielt kan fremhæve ICICI, ING og AXA. Blandt de cykliske aktier 
har der særligt været positive afkastbidrag fra Borgwarner, AO 
Smith, Watsco, Epiroc og Atlas Copco. Endeligt er det også 
værd at fremhæve, at flere af vores IT-positioner, såsom Al-
phabet, ASML, TSMC og Infineon har haft et særdeles godt 
kvartal.  
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