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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 

                        
                         

       

Strategi 
Sparinvest Danske Aktier har en langsigtet investeringsfilosofi med fokus på fundamentale forhold, hvor værdiskabelsen er baseret på 
solide forretningsmodeller, konkurrencefordele og selskabets agilitet, ledelse og finansiel styrke. Der investeres i selskabers evne til at 
skabe cashflow over tid - frem for at forudsige konjunkturudviklingen. Aktieudvælgelsen sker ved en såkaldt bottom-up-strategi med 
25-35 aktier i porteføljen. Størstedelen af selskaberne er stabile vækstselskaber, men det er i sidste ende værdiansættelsen, der er 
afgørende for aktieudvælgelsen. 
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Se afkast og nøgletal 

Faldende viruskurve og genåbning 
Fortsat positive tendenser for aktier 
Markedsudvikling. Flere toneangivende aktieindeks ramte 
rekordhøje niveauer i slutningen af marts i takt med, at stig-
ninger i statsrenterne begyndte at flade ud. Globale aktier 
steg med 3,5% i lokalvaluta og 5,6% omregnet til DKK ifølge 
MSCI ACWI. I marts var stigningerne igen ført an af MSCI DM, 
som steg med 4,2%, mens MSCI EM faldt med 0,9% opgjort 
i lokalvaluta. Til trods for den høje risikoappetit var afkast-
mønstret noget mere uklart på tværs af aktiesektorer. I marts 
var afkastene ført an af sektorerne Forsyning og Forbrug, 
mens Teknologi og Cyklisk forbrug opnåede laveste afkast.  
 
De seneste uger er særligt vækstrelaterede nøgletal eksplo-
deret i de økonomier, som er længst fremme med massevac-
cinationen mod coronavirus. Det kan særligt aflæses i er-
hvervstilliden blandt amerikanske selskaber. Ifølge ISM befin-
der optimismen inden for fremstillingsindustrien i USA sig på 
det højeste niveau siden 1983. Tilsvarende rapport med re-
lation til servicesektoren viser, at den nuværende erhvervstil-
lid er på det højeste niveau siden dataseriens start i 1997. 
Den udvikling afspejler flere forhold. For det første kan en del 
af det kraftige momentum betragtes som et mekanisk fæno-
men, der automatisk indtræffer, når den samfundsmæssige 
aktivitet kan spille sig ud i omgivelser med færre restriktioner. 
For det andet kan udviklingen betragtes som indledningen til 
realisering af det enorme ‘pent-up demand’-potentiale, som 
stammer fra de seneste økonomiske hjælpepakker og det til-
knyttede opsparingsoverskud i husholdningssektoren. Et be-
løb som i USA udgør op imod USD 4.500 mia. – svarende til 
over 20% af BNP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optimisme oven på regnskabssæson  
Porteføljen. Den positive udvikling på det danske aktiemar-
ked accelererede i marts måned med et porteføljeafkast på 
over 6%, lidt bedre end markedsafkastet.  
 
Det er fortsat de cykliske selskaber, som er drivende for mar-
kedsudviklingen, og transportaktierne set under et stod igen 
for nogle af de mest markante stigninger i måneden. Rederiet 
Norden kunne allerede kort efter afslutningen af 2020 regn-
skabet opjustere forventningerne til 2021, og aktien steg med 
21% i måneden. Også bygge-aktierne Rockwool, H+H og Hu-
sCompagniet nød godt af den igangværende sektorrotation 
og steg markant i takt med, at der også er stigende fokus på 
et bedre prismiljø og solid efterspørgsel i store dele af byg-
geriet. 
 
Månedens mest succesfulde aktie var imidlertid Bavarian 
Nordic, som offentliggjorde meget positive – men tidlige – 
testresultater af Covid 19 vaccinen Adaptvac, og beslutningen 
om at lade vaccinen fortsætte i testforsøg med mennesker 
blev særdeles positivt modtaget – en statslig medfinansiering 
af de kommende fase 2/3 forsøg vil være en yderligere blå-
stempling af potentialet. Pandora har offentliggjort løbende 
opdatering af salget i de første måneder, og trods mange 
nedlukninger er selskabets underliggende salgsudvikling fort-
sat ganske positiv. Performance var positiv i måneden med 
Bavarian Nordic som vigtigste enkelt komponent.  
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