
  

 

OBLIGATIONER 

Danske Obligationer 

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 
Sparinvests fonde for danske obligationer investerer i danske obligationer, jf. det gældende prospekt. Stabile risikoegenskaber sikrer, 
at investorerne kan forvente, at en portefølje med korte obligationer vil have en stabil lav renterisiko med deraf følgende lave kursud-
sving, ligesom en portefølje med lange obligationer vil have en stabil høj renterisiko med deraf følgende større kursudsving. Merafkastet 
i forhold til et relevant benchmark opnås over tid ved at sammensætte porteføljer, som udnytter prismæssige skævheder i markedet, 
og som forventes at klare sig godt i mange forskellige scenarier. 

FONDSRAPPORT  

Marts 2021 

Se afkast og nøgletal for  
Lange Obligationer KL 

Se afkast og nøgletal for  
Korte Obligationer KL 

Se afkast og nøgletal for  
Mellemlange Obligationer 

 

Lempelig pengepolitik fortsætter 
Markedet tror ikke Fed 
Markedsudvikling I USA fortsatte rentekurven for statsobliga-
tioner med at stejle i form af højere 10-årige renter, der endte 
måneden 0,33 %-point højere på 1,74 %, mens de 2-årige 
holdt sig nogenlunde uændret. Oven på især februar måneds 
kraftigt stigende renter var der ekstra fokus på rentemødet i 
Den Amerikanske Centralbank (Fed) i midten af marts. Mel-
dingen fra Fed var, at de forventede, at inflationen ville stige 
midlertidigt til 2,4% i 2021 for derefter at falde tilbage til 2% 
i 2022, og at det vil tage lang tid at genskabe de tabte ar-
bejdspladser. Dermed så de ikke nogen grund til at ændre 
pengepolitikken eller ændre deres forventning til, hvornår de 
hæver renten. Markedet havde forud for Fed-mødet fremryk-
ket sin forventning til, hvornår styringsrenten bliver hævet, og 
trods Feds udmeldinger, er denne forventning fremrykket 
yderligere siden. Markedspriserne siger således, at Fed vil 
hæve renten i slutningen af 2022, hvilket er mere end et år 
før, Fed selv vurderer at skulle hæve renten. Denne diskre-
pans står bag en del af den stejlere rentekurve, idet markedet 
tror på, at Fed vil vente med at hæve renten, men at denne 
politik vil være for lempelig og presse inflationen endnu hø-
jere. Det vil alt andet lige presse nominelle renter op, og til-
skynde Fed til at hæve renten mere og hurtigere på et senere 
tidspunkt. 
 

Den Europæiske Centralbank (ECB) har mærket presset fra de 
stigende amerikanske renter og har i den forbindelse meldt 
ud, at de vil fremskynde opkøbene i deres pandemi-relate-
rede opkøbsprogram signifikant. Tyske 2- og 10-årige stats-
renter endte måneden 0,03 %-point lavere, end hvor de star-
tede, men med forholdsvis store udsving undervejs. 
 

Renterisiko fortsat et problem 
Porteføljen. Den høje renterisiko i det konverterbare marked 
steg en smule mere i marts. Den gennemsnitlige varighed 
(mål for renterisiko/kursfølsomhed) i markedet var således 6,2 
ved månedens udgang mod 3,2 ved årets indgang. Bortset 
fra en enkelt dag i marts sidste år er det det højeste niveau 
siden 2015. Generelt ser det ud til, at det høje niveau gør 
markedet mere volatilt end normalt, med store udsving i OAS 
(merrenten til statsobligationer) både når renterne stiger og 
falder. Set over måneden taber de længere konverterbare en 
smule mod tilsvarende statsobligationer. Overordnet set ser 
vi dog god fundamental værdi i konverterbare pga. flere fak-
torer: Højere OAS, høj swaptions volatilitet og en nettostilling, 
der forventes at stige og dermed forbedre likviditeten i mar-
kedet. Samtidig er risikoen for yderligere tilføjelse af renteri-
siko til markedet faldet som følge af de stigende renter, og 
forventeligt er en del af udstedelsen blevet fremrykket af bo-
ligejere, der ikke ville risikere, at renten steg yderligere.

 

http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/lange%20obligationer.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/korte%20obligationer.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/mellemlange%20obligationer.aspx
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