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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. 

Strategi 
Afdelingen investerer i 40-70 aktier, hvor hver enkelt aktie udvælges efter nøje vurdering af selskabets potentiale, risiko og bæredyg-
tighed. Selskaber med mere end 5% af deres omsætning fra produktion eller distribution af fossile brændsler, atomkraft, våben, alkohol, 
tobak, pornografi og hasardspil udelukkes. Afdelingen er drevet af selskabsspecifikke forhold med en målsætning om at skabe attraktive 
absolutte og relative afkast gennem investering i selskaber med robuste og langsigtede bæredygtige forretningsmodeller. 
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Se afkast og nøgletal 

Stærk indtjeningsmomentum  
Indtjeningen stærkere end ventet 
Markedsudvikling. Globale aktier nyder fortsat godt af et me-
get stærk momentum i indtjeningen. Ved årsskiftet var det 
forventningen, at indtjeningen aggregeret set ville vokse med 
omkring 26% i 2021 oven på et selvfølgeligt svagt 2020. Nu 
hedder de forventninger 36% oven på et fortsat svagt 2020, 
men dog et 2020, som endte noget bedre end ventet. 2022 
forventningerne holder sig nogenlunde stabile. Dette giver et 
samlet indtjeningsbillede for hele perioden 2020-2022, der 
lige nu peger på mere end 34% vækst mod ca. 25% for bare 
fire måneder siden.  
 
Indtjeningsvækst og forventninger til samme er den væsent-
ligste driver for aktiemarkederne overordnet set, hvilket pri-
mært forklarer den stærke udvikling på aktiemarkederne i an-
det halvår 2020 og år til dato i 2021. Samtidigt understøttes 
markederne selvfølgelig også af de positive meldinger og for-
tolkninger af fremtidsudsigterne på både makro- og mikroni-
veau. Lige nu tegner der sig således et optimistisk billede af 
et mere langsigtet opsving med basis i en længe ventet in-
vesteringscykel.  
 
Det vil være afgørende for markederne, at dette optimistiske 
langsigtede vækstmiljø materialiserer sig i forventninger og 

adfærd, inden opsvinget omvendt potentielt bliver begrænset 
af en ændret politisk agenda. Der er en fare for, at økonomien 
overopheder på den korte bane, hvilket uundgåeligt vil forår-
sage en mere forsigtig amerikansk centralbank. Lykkedes det 
omvendt at skabe et gunstigt vækstmiljø med langsigtede 
implikationer, så banes vejen også for et yderligere potentiale 
på aktiemarkederne. 
 
 

God relativ udvikling i april 
Porteføljen. Afkastet i april måned blev på 3,02%, hvilket skal 
sammenlignes med et afkast på 1,89% for verdensmarkedet. 
Det bringer årsafkastet op på 11,67% mod et benchmark af-
kast på 10,83%.  
 
April har været begunstiget af en række gode regnskaber, der 
ligesom det øvrige marked er kommet noget bedre ud end 
konsensusforventningerne. Vi har således flotte regnskaber 
fra IT-selskaberne og Health Care selskaberne generelt. Men 
de største positive overraskelser og dermed også de største 
efterfølgende kursbevægelser har vi set inden for en række 
af industriselskaberne.  Her kan vi bl.a. fremhæve Schneider, 
Borgwarner, Watsco, Umicore og A.O. Smith.  
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