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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 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 
Afdelingen investerer i globale virksomhedsobligationer udstedt af børsnoterede og private selskaber med en løbetid på 1-5 år. Mindst 
2/3 af den samlede formue investeres i obligationer med en rating mellem BB og B. Investeringsmålet er at levere risikojusteret 
merafkast i forhold til det generelle marked gennem aktiv obligationsudvælgelse baseret på fundamental kreditanalyse. Afdelingen er 
underlagt en række veldefinerede risikorammer, som sikrer en veldiversificeret portefølje på tværs af regioner, sektorer og løbetider. 
Valutarisiko bliver som hovedregel afdækket til DKK. 
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Se afkast og nøgletal 

Højere amerikanske statsrenter  
Rekord-kvartal for nyudstedelser 
Markedsudvikling. Kreditspændene (som er merrenten ved 
investering i en kreditobligation relativt til en statsobligation) 
i High Yield (HY) Kort-markedet var næsten uændrede i marts. 
Det resulterede i, at sammenligningsindekset gav et positivt 
afkast på 0,24%, svarende til kupontilskrivningerne. År til 
dato-afkastet for indekset landede dermed på 0,97%. 
 
Flere toneangivende aktieindeks ramte rekordhøje niveauer i 
slutningen af marts i takt med, at stigninger i statsrenterne 
begyndte at flade ud. De seneste uger er særligt vækstrela-
terede nøgletal eksploderet i de økonomier, som er længst 
fremme med massevaccinationen mod coronavirus. Det kan 
bl.a. aflæses i erhvervstilliden blandt amerikanske selskaber. 
 
For første gang under coronakrisen er obligationsmarkedet 
begyndt at inddiskontere et mere optimistisk forløb for den 
økonomiske udvikling med stigende inflation. Det har i sær-
deleshed medført store tab på dele af det amerikanske obli-
gationsmarked. I midten af marts var ‘drawdown’ på ameri-
kanske 30-årige statsobligationer nået et niveau i omegnen 
af 25%. Det er dog mere tvivlsomt, hvorvidt rentestigningerne 
har medført reelle stramninger i de monetære omgivelser. 
Den 10-årige reale statsrente i USA er blot steget marginalt til 
niveauet -0,6% og ikke afgørende brudt området for de sær-
ligt lave realrenter, som har været gældende siden forsom-
meren 2020. I Tyskland er situationen endnu mere ekstrem i 
form af en 10-årig real-statsrente på -1,7%. 
 
Negative realrenter er et forholdsvist sjældent fænomen i 
USA, men også et gunstigt tidspunkt at låne penge for sel-
skaber. Det gav sig udslag i det primære marked (nyudste-
delser). Nyudstedelses-volumen i Q1 i HY-markedet slog tid-
ligere rekorder, samtidig med at udstedelser med variabel 

rente udgjorde en historisk lav andel (4%) af volumen. Sel-
skaberne udnytter dermed de nuværende niveauer til at refi-
nansiere og låne yderligere til en fast rente. 
 

Positivt afkast, lidt foran indeks 
Porteføljen leverede et positivt afkast på 0,35% efter omkost-
ninger i marts, hvilket var 0,12 procentpoint bedre end sam-
menligningsindekset. År til dato er fondens afkast på 1,33% 
efter omkostninger, hvilket er 0,36 procentpoint bedre end 
sammenligningsindekset. 
 
Porteføljens positive performance i marts kom primært fra 
overvægten og udvælgelsen i sektoren Energi samt udvæl-
gelse inden for Finans. Energisektoren fortsatte det gode mo-
mentum fra tidligere måneder på trods af, at olieprisen var 
uændret i marts. Særligt nogle større positioner, som ikke har 
fulgt de tidligere måneders positive udvikling, tog fart i marts. 
Inden for sektoren Finans var det positionerne i Storbritannien 
og USA, der gjorde det godt samt den store undervægt mod 
tyrkiske banker, som bidrog til den positive performance, ef-
tersom deres obligationer satte sig i pris på baggrund af den 
øgede usikkerhed i den tyrkiske lira. Undervægten og udvæl-
gelsen inden for Ejendomme bidrog mest negativt til perfor-
mance i marts. 
 
Marts var en relativ aktiv måned, hvor fonden selektivt deltog 
i det meget aktive primære marked med fem nyudstedelser. 
Tre af nyudstedelserne var fra selskaber, som refinansierede, 
og som fonden allerede havde positioner i. De to andre var 
fra nye selskaber for fonden i sektoren Materialer. Det blev 
finansieret med kaldte obligationer samt salg af obligationer, 
som havde nået deres potentiale. Ændringerne øgede porte-
føljens kreditspænd, som fortsat ligger på et højere niveau 
end sammenligningsindekset. 
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