
  

 

AKTIER 

Emerging Markets 

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 
Value Emerging Markets KL investerer i aktier udstedt af selskaber hjemhørende i ’emerging markets’-lande, 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. 
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Se afkast og nøgletal 

Aktier havde fokus på opsvinget

Skift til Value på blandede markeder 
Markedsudvikling. I marts steg emerging markets-aktier målt 

ved MSCI Emerging Markets i DKK med 1,73%, hvilket var dår-

ligere end developed markets-aktier målt ved MSCI World, der 

steg med 6,73%. 

 

Amerikanske renter steg som følge af landets vellykkede vac-

cinationsindsats samt øget finanspolitisk stimulans. USD styr-

kedes, og der blev solgt ud af visse emerging markets-valu-

taer, omend dette i nogle tilfælde snarere afspejlede speci-

fikke, lokale inflationsforhold. Således faldt den tyrkiske lira 

med 10% i forhold til USD, delvis som reaktion på, at den 

tyrkiske præsident afskedigede den respekterede central-

bankchef.  

Der var store regionale forskelle i markedsafkastene, som i 

nogle tilfælde syntes at trodse nyhederne vedrørende pan-

demien. Mexico steg med ca. 12%, idet tallene for inden-

landsk forbrug var overraskende positive, hvilket smittede af 

på BNP-forventningerne. Markederne kom stærkt tilbage i 

Brasilien og Sydafrika, selvom covid-19-situationen så ud til 

at forværres.  

Kinesiske aktier, der udgør mere end en tredjedel af indekset, 

faldt med over 3%, idet generelt forbedrede økonomiske nøg-

letal blev modsvaret af forventninger om pengepolitisk nor-

malisering. Nedgangen på markedet skal dog ses i sammen-

hæng med de stærke resultater i årets første seks uger, som 

var drevet af mega cap-vækstaktier. Et skift væk fra disse ak-

tier begyndte i løbet af februar og fortsatte i højt tempo i hele 

marts. Svage resultater fra populære vækstaktier som Ten-

cent, Meituan og Alibaba stod for en væsentlig del af den 

samlede nedgang på dette marked i marts. Mange af disse 

aktier har nu tabt det meste af det, de havde vundet tidligere 

på året, og Alibaba er faktisk faldet år-til-dato. 

Stærk udvælgelse og afkast 
Porteføljen steg med 5,76% i marts, hvilket var klart over 

MSCI Emerging Markets-indekset, der havde et afkast på 

1,73%.  

 

Den kraftige stigning var delvis drevet af den rotation til fordel 

for Value-aktier, der var begyndt måneden før. MSCI Emerging 

Markets Value-indekset steg med 3,85% og lå dermed højere 

end det bredere marked, men stadig et godt stykke under 

fondens resultat. 

 

Udvælgelsen af de enkelte aktier gjorde dog også en vigtig 

positiv forskel for fonden. Den brasilianske detailvirksomhed 

CBD, der udskilte sin engrosforretning først på måneden, gav 

meget solide afkast. Desuden leverede det latinamerikanske 

stålselskab Ternium og den kinesiske automobilforhandler 

China Yongda begge gode resultater. 

 

Det stærke resultat blev opnået, selvom porteføljen med Ba-

idu oplevede bratte fald. Aktien havde klaret sig godt på det 

seneste, idet markedet var begyndt at fokusere på dens styr-

kede forretning. Men mod slutningen af marts stod det klart, 

at et stort family office var blevet for kraftigt gearet, og der 

skete en hastig reduktion af denne gearing, hvor flere prime 

brokere forsøgte at realisere deres sikkerhed ved at sælge 

beholdninger. Baidu var en af flere aktier, der blev fanget i 

denne nedgearing. Selvom vi ikke kan sige med sikkerhed, at 

dette tekniske salgspres er overstået, er der ikke sket nogen 

ændring i selskabets grundlæggende situation. 

 

Trods Kinas svage resultater i aktieindeksene, bidrog Kina po-

sitivt til fondens resultat takket være visse beholdninger så-

som China Yongda samt fraværet af store aktier som fx Ali-

baba og Tencent, der faldt betydeligt. 

 

 

http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/value%20emerging%20markets.aspx

