
  

 

AKTIER 

Momentum Aktier KL 

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 
Momentum Aktier KL investerer globalt i aktier fra de udviklede markeder, jf. det gældende prospekt. Aktierne udvælges på baggrund 
af en matematisk model efter momentum-strategien. Det vil sige, at der på baggrund af kursudvikling og indtjeningstal investeres i 
selskaber, der de seneste 12 måneder har haft et afkast, der er højere end afkastet i benchmark. Momentum-aktier har et attraktivt 
og veldokumenteret afkastpotentiale, og fonden kan i kombination med andre fonde baseret på strategier som fx small cap og value 
give en betydelig spredningsgevinst. 
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Se afkast og nøgletal 

Aktierne præget af genåbning 
Aktiekurserne fortsatte i vejret 
Markedsudvikling Flere toneangivende aktieindeks ramte re-
kordhøje niveauer i slutningen af marts i takt med, at stignin-
ger 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 afkastmønstret noget mere uklart på tværs af aktiesekto-
rer. I marts var afkastene ført an af sektorerne Forsyning og 
Forbrug (Consumer Staples), mens Teknologi og Cyklisk for-
brug (Consumer Discretionary) opnåede laveste afkast. 
 
I forrige måned steg kreditspænd (som er merrenten ved in-
vestering i en kreditobligation relativt til en statsobligation) på 
europæiske Investment Grade-obligationer med 1 basispoint 
og gav et afkast på niveau med sammenlignelige statsobli-
gationer. OAS-spænd (merrenten til statsobligationer) på eu-
ropæiske High Yield-obligationer faldt med 9 basispoint og 

gav et merafkast på 0,4% i forhold til sammenlignelige stats-
obligationer. Renten på danske 10-årige statsobligationer 
steg marginalt fra -0,1% til 0% i marts. 

 
Fortsat store udsving i Momentum-
performance  
Porteføljen gav et afkast på 4,68% i marts, hvilket var langt 
fra sammenligningsindekset, som steg 6,73%.  
 
De voldsomme udsving i Momentum-performance, som nu 
har stået på i knap et halvt år, fortsatte i marts med negativt 
fortegn. Momentum-faktoren alene bidrog negativt med 
1,56% til afkastet og forklarer dermed størstedelen af afkast-
forskellen til sammenligningsindekset. Særligt inden for sek-
toren Sundhed var allokeringen til Momentum-aktier ikke 
god. 
 
Afdelingens regionsallokering bidrog desuden negativt med 
0,21%, primært som følge af en undervægt mod USA, der 
overordnet klarede sig bedre end sammenligningsindekset. 

 

http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/momentum%20aktier.aspx
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