
  

 

AKTIER 

Equitas 

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 
Equitas investerer i en global portefølje, der udelukkende består af aktier fra de udviklede markeder, jf. det gældende prospekt. Målet 
er at optimere forholdet mellem afkast og risiko ved at udnytte dokumenterede faktorer i markedet som value, momentum og størrelse. 
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Se afkast og nøgletal 

Aktier førte an i marts 
Afkastet på risikofyldte aktiver i front 
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 Utilities og Consumer Staples, mens 
Tech og Consumer Discretionary opnåede laveste afkast. 
 
I forrige måned steg OAS-spænd på europæiske IG-obligati-
oner med 1 basispoint og gav et afkast på niveau med sam-
menlignelige statsobligationer. OAS-spænd på europæiske 
HY-obligationer faldt med 9 basispoint og gav et merafkast 
på 0,4% i forhold til sammenlignelige statsobligationer. Ren-
ten på danske 10-årige statsobligationer steg marginalt fra -
0,1% til 0% i marts. 
 

Afkast over indeks  
Porteføljen. Equitas gav et afkast på 7,83% i marts, mens 
sammenligningsindekset steg 6,35%. 
 
I starten af marts måned blev aktiesammensætningen i por-
teføljen ændret. Fra at have flere stile og regionale tilt i den 
strategiske aktiesammensætning blev allokeringen ændret til 
en markedsneutral sammensætning. I den forbindelse blev 
aktiebenchmarket på fonden ændret fra det bredde globale 
aktieindeks MSCI World til MSCI World All Countries der ad-
skiller sig ved at inkludere aktier fra Emerging Markets. 
 
Alle 6 pools i fonden leverede positive afkast i marts måned. 
Afkastet blev ført an af eksponeringer i Value-segmentet, 
mens aktier fra Emerging Markets ikke kunne følge med 
benchmarket. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/equitas%20eur%20r.aspx
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