
  

 

OBLIGATIONER 

Nye Obligationsmarkeder 

 

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 
Nye Obligationsmarkeder investerer fortrinsvis i obligationer udstedt i USD og af stater eller statsejede virksomheder hjemmehørende 
i emerging markets-lande, jf. det gældende prospekt. En aktiv stillingtagen til de enkelte landes fremtidige udvikling og potentiale 
bidrager positivt til den relative udvikling i forhold til det generelle marked, og allokeringen sker altid ud fra et langsigtet perspektiv. 
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Se afkast og nøgletal 

Højere amerikanske statsrenter
Ny centralbankchef i Tyrkiet 
Markedsudvikling. Marts måned endte med et negativt af-
kast for Emerging Markets (EM)-statsobligationer på minus 
1,1%. Afkastet var primært drevet af stigende renter, idet de 
10-årige amerikanske renter igen i marts steg med mere end 
30 basispoint. Kreditspændene (som er merrenten ved inve-
stering i en kreditobligation relativt til en statsobligation) var 
uændret på måneden.  
 
Obligationsmarkedet fortsatte i marts måned med at inddi-
skontere et mere optimistisk forløb for den økonomiske ud-
vikling med stigende inflation og dermed stigende nominelle 
renter. Det har i særdeleshed medført store tab på dele af det 
amerikanske obligationsmarked. I midten af marts var 
‘drawdown’ på amerikanske 30-årige statsobligationer nået 
et niveau i omegnen af 25%. På trods af de stigende renter, 
viser indeks for US Financing Conditions, at den monetære 
politik stadig er særdeles lempelig. Historisk har rentestignin-
ger overvejende været positivt for afkastet på risikofyldte ak-
tiver og udviklingen i risikopræmier herunder kreditspændet 
på EM-statsobligationer. Aktivklassens absolutte afkast bliver 
dog ramt af de stigende renter, hvorfor vi nu har haft 2 må-
neder med negative afkast, mens toneangivende aktieindeks 
ramte rekordhøje niveauer i slutningen af marts. 
 
På landefronten var månedens store historie, at Tyrkiet præ-
sident Erdogan valgte at erstatte hans ’nyligt’ udnævnte cen-
tralbankdirektør efter, han havde hævet renten med næsten 
9 procentpoint i sin tid som centralbankdirektør. Han blev er-
stattet med en for markedet ukendt professor med speciale i 
banksektoren og klummeskribent i en regeringsvenlig avis. I 

tidligere månedskommentarer beskrev vi, hvordan ansættel-
sen af den nu afskedige centralbankdirektør var med til at 
genskabe markedets tillid til landets økonomiske politik. 
Denne ændring, og dermed en fornyet usikkerhed omkring 
den fremadrettede økonomiske politik i landet, gjorde, at lan-
dets obligationer faldt med omkring 8%. 
 

På niveau med indeks 
Porteføljen gav et afkast i marts på minus 1,2% efter om-
kostninger, hvilket var 0,1% lavere end sammenligningsin-
dekset. 
 
De stigende renter gjorde, at der igen i marts ikke var mange 
lande, der gav et positivt bidrag til fondsafkastet. De største 
og marginalt positive bidrag fra højrentesegmentet var lande 
som Sri Lanka, El Salvador og Costa Rica. De største negative 
afkast kom ligeledes også fra højrentesegmentet Argentina, 
Egypten og Ghana.  
 
Det relative afkast blev trukket i en positiv retning af en un-
dervægt til Tyrkiet. Fonden er undervægtet Tyrkiet, fordi vi me-
ner, at landet ikke lever op til de krav, vi stiller om bæredygtig 
udvikling i landet. Det relative afkast blev trukket i negativ 
retning af overvægt til Argentina og Egypten. 
 
I marts måned har vi deltaget i nye udstedelser fra Ghana og 
et nigeriansk olieselskab. Vi har købt latinamerikansk højrente 
i Paraguay, Costa Rica og Brasilien samt Malaysia udviklings-
bank primært med kort løbetid. Og så har vi solgt det sidste 
vi have i Belarus.
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