
  

 

AKTIER 

European Value 

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 
European Value investerer i europæiske aktier, jf. det gældende prospekt. Der investeres i aktier ud fra metoden value-investering, 
hvilket vil sige, at der efter en grundig analyse af offentligt tilgængeligt materiale udvælges de selskaber, som vurderes at kunne købes 
væsentligt under deres reelle værdi. En risikobevidst porteføljekonstruktion sørger for spredning af de underliggende aktier og en bred 
eksponering fordelt på sektorer og lande. 

FONDSRAPPORT  

Marts 2021 

Se afkast og nøgletal 

l

Aktierne præget af genåbning 
Aktiekurserne fortsatte i vejret 
Markedsudvikling. Efter en kortvarig svækkelse i begyndel-
sen af måneden viste verdens aktiemarkeder igen styrke og 
verdensindekset, MSCI World, steg med 6,73%. De flotte af-
kast i marts cementerede det flotte comeback, siden pande-
mien sendte markederne ned. I de 12 måneder siden lav-
punktet den 23. marts 2020 er verdensindekset MSCI World 
steget med mere end 60%. 
 
Målt på regioner var der kun beskeden forskel på afkast i 
Europa og i USA, mens aktierne i Japan steg lidt mindre. De 
stærke resultater for europæiske aktier var især bemærkel-
sesværdige, da omfanget af forsinkelserne af EU’s vaccinati-
onsprogram i løbet af måneden blev mere tydeligt. Mens an-
dre lande som Storbritannien og USA begyndte at genåbne 
deres økonomier efter at have opnået en betydelig kritisk 
masse i antallet af vaccinerede, måtte lande som Tyskland, 
Frankrig og Italien lukke yderligere ned for at bekæmpe 
endnu en bølge af coronavirus, denne gang drevet af mere 
aggressive varianter. På trods af nedlukning gav europæiske 
aktiemarkeder i lande som Italien og Tyskland faktisk bedre 
afkast end i Storbritannien og USA. 
 
Obligationsmarkederne var ikke så positive som aktiemarke-
derne. Renterne på amerikanske statsobligationer fortsatte 
med at stige i måneden, omend måske i et lavere tempo end 
i de foregående måneder. I Europa faldt renterne på tyske 
statsobligationer imidlertid, hvilket afspejlede den langvarige 
nedlukning såvel som den stigende frygt for, at den meget 
omtalte genoprettelsesplan, NextGenerationEU, ikke vil kunne 
leve op til forventningerne i både omfang og implementering. 
 
Efter flere måneder med stigende råvarepriser sås en op-
bremsning på økonomisk følsomme råvarer som olie, kobber 
og jernmalm, der alle faldt lidt i løbet af måneden. 

Fortsat Value-rotation 
Porteføljen steg 7,70% hvilket var mere end MSCI Europa, der 
gav et afkast på 6,48% På trods af, at rentestigningerne aftog 
i styrke, og at de lange renter faktisk faldt i Tyskland, fortsatte 
rotationen mod Value-aktier der startede i efteråret. MSCI Eu-
ropa Value-indekset steg 7,45% hvilket var mere end det 
brede europæiske indeks, men mindre end porteføljens af-
kast. Value-rotationen gav på grund af fondens naturlige ek-
sponering til Value et godt udgangspunkt for månedens 
merafkast. Small Cap-aktier har givet pæne afkast siden rota-
tionen begyndte i efteråret, men MSCI Europe Small Cap-in-
dekset haltede efter markedet i marts måned med et afkast 
på 5,16%. 
 
Der var ikke nogen klar tendens i forhold til de forskellige 
sektor-afkast, der udviste store forskelle. Traditionelle defen-
sive sektorer som konsumentvarer og kommunikation kla-
rede sig godt, men cykliske sektorer som industri og forbrugs-
goder bød også på pæne kursstigninger. Generelt klarede 
cykliske sektorer sig dårligere i Europa sammenlignet med 
USA, hvor Materialer og Finans var relativt svage i Europa, 
men stærke i USA. Den ringeste sektor var Energi, hvor olie-
priserne led et mindre tilbageslag efter fire stærke måneder. 
Sektorfordelingen havde mindre indflydelse på afkastet.  
 
Stålproducenten, ArcelorMittal, var igen største bidragsyder til 
merafkastet pga. stigende forventninger til genåbning af den 
globale økonomi. Den tyske bilgigant Volkswagen (som ikke 
er i porteføljen) løb med overskrifterne, da man afslørede pla-
ner om at erstatte Tesla som førende inden for elbiler. En af 
vores bil-aktier, Stellantis (nylig fusion mellem Fiat Chrysler og 
selskabet bag Opel, Peugeot og Citroën) steg næsten 20% og 
var næststørste bidragsyder. 
 

 

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