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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. 
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Strategi 
Minimum har en bred og veldiversificeret eksponering til aktier, realkreditobligationer, statsobligationer 
fra udviklede lande, emerging markets-statsobligationer, virksomhedsobligationer og kontanter. Aktie-
andelen er specielt etableret for at få gavn af value-, small cap- og momentum-faktorerne, ligesom 
eksponeringen til virksomhedsobligationer også søges via mindre udstedelser, lav nettogæld og 
stærke aktiver som sikkerheder. For stats- og realkreditobligationer følges en strategi, hvor portefølje-
varigheden holdes konstant inden for et snævert bånd. Den overordnede eksponering til de forskellige 
aktivklasser er strategisk, og der gøres intet forsøg på at time markedet. Aktieandelen tilstræbes at 
være på 25 %, men det tillades, at den kan svinge med +/- 5 %-point i forhold til denne målallokering, 
før allokeringen genbalanceres. 
 

Se afkast og nøgletal 

Tættere på "maks momentum" 
Stigende inflationsforventninger 
Markedsudvikling. Coronakrisen har været præget af en intens ny-
hedsstrøm. I starten af krisen var fokus rettet mod de sundheds-
mæssige konsekvenser. Herefter blev fokus rettet mod effekterne på 
den globale økonomiske vækst. Senest har fokus flyttet sig mod 
konsekvenserne for den fremtidige inflation. Den radikalt skiftende 
forventningsdannelse har udspillet sig på blot 12 måneder.  
 
For første gang under Coronakrisen er obligationsmarkedet begyndt 
at inddiskontere et mere optimistisk forløb for den økonomiske ud-
vikling. Det har i særdeleshed medført store tab på dele af det ame-
rikanske obligationsmarked. Amerikanske 30-årige statsobligationer 
haft et ”drawdown” på 25%, hvilket for aktivklassen er bemærkel-
sesværdigt højt – særligt når det holdes op imod et ”drawdown” på 
34% for S&P500 i februar/marts 2020. Når rentestigninger af så-
danne størrelsesordener spiller sig ud på kort tid, er det ikke usæd-
vanligt med negative effekter på andre dele af finansmarkedet. 
 
I USA står håndtering af vaccineudrulningen i 2021 i stærk kontrast 
til håndteringen af epidemien i 2020. I det lys har USA gode forud-
sætninger for at genåbne den samfundsmæssige aktivitet og opnå 
en høj grad af normalisering i løbet af andet kvartal. De seneste uger 
er de positive udsigter begyndt at slå hårdt igennem på vækstrela-
terede nøgletal. Ifølge ISM befinder optimismen inden for fremstil-
lingsindustrien i USA sig på det højeste niveau siden 1983. Inden 
for servicesektoren er optimismen på det højeste niveau siden da-
taseriens start i 1997. 
 
 
 
 
 

Risikofyldte aktiver førte an i Q1 
Porteføljen. Fonden leverede efter omkostninger et afkast på 0,8% 
i første kvartal mod fondens sammenligningsindeks, der gav 0,49%.   
Obligationer med høj kreditværdighed som stats- og realkreditobli-
gationer samt Investment Grade-obligationer havde et svært første 
kvartal. Stigende inflationsforventninger trak renterne op, hvilket re-
sulterede i et negativt afkast på de underliggende obligationer. De 
mere risikofyldte High Yield-obligationer leverede derimod positive 
absolutte afkast såvel som relative. 
 
Poolen Konvertible obligationer leverede et flot merafkast på 5,3% i 
forhold til dens benchmark. Det var primært drevet af en overvægt i 
Value-segmentet.  
 
I starten af marts måned blev aktiesammensætningen i porteføljen 
ændret. Fra at have flere stile og regionale tilt i den strategiske ak-
tiesammensætning blev allokeringen ændret til en markedsneutral 
sammensætning. I den forbindelse blev aktiebenchmarket på fon-
den ændret fra en 40-30-20-10 procent allokering i hhv. Europa, 
USA, Japan og Asien til det brede globale aktieindeks MSCI World All 
Countries. 
 
Alle 6 aktie-pools i fonden leverede positive afkast i første kvartal. 
Afkastet blev ført an af eksponeringer i Value-segmentet, mens aktier 
fra Emerging Markets ikke kunne følge med benchmarket. 
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