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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 

                        
                         

       

Strategi 
Sparinvest Danske Aktier har en langsigtet investeringsfilosofi med fokus på fundamentale forhold, hvor værdiskabelsen er baseret på 
solide forretningsmodeller, konkurrencefordele og selskabets agilitet, ledelse og finansiel styrke. Der investeres i selskabers evne til at 
skabe cashflow over tid - frem for at forudsige konjunkturudviklingen. Aktieudvælgelsen sker ved en såkaldt bottom-up-strategi med 
25-35 aktier i porteføljen. Størstedelen af selskaberne er stabile vækstselskaber, men det er i sidste ende værdiansættelsen, der er 
afgørende for aktieudvælgelsen. 
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Se afkast og nøgletal 

Gode vækstudsigter 
Høje vækstforventninger påvirkede 
aktiemarkedet positivt på kort sigt 
Markedsudvikling. I april ramte flere toneangivende aktiein-
deks igen rekordhøje niveauer. Udviklingen faldt sammen 
med, at den implicitte volatilitet udtrykt ved VIX-indekset (der 
indikerer, hvor stor nervøsiteten er i markedet) i forrige måned 
faldt under indeks 20, hvilket er det laveste niveau siden ud-
bruddet af coronapandemien.  
  
USA’s håndtering af vaccineudrulningen i 2021 har stået i 
stærk kontrast til håndteringen af epidemien i 2020.  Det af-
spejles i Joe Bidens nye målsætning om at have afgivet 200 
mio. vacciner mod tidligere 100 mio. inden for de første 100 
dage i præsidentembedet. I det lys har USA gode forudsæt-
ninger for at genåbne den samfundsmæssige aktivitet.  
 
De seneste uger er de positive udsigter begyndt at slå hårdt 
igennem på vækstrelaterede nøgletal. Ifølge ISM befinder op-
timismen inden for fremstillingsindustrien i USA sig på det 
højeste niveau siden 1983. Inden for servicesektoren er opti-
mismen på det højeste niveau siden dataseriens start i 1997.  
 
I første halvår af 2020 afspejlede Weekly Economic Index fra 
Federal Reserve Bank of New York på udmærket vis udviklin-
gen i vækstmomentum hen over perioden med henholdsvis 
nedlukning og genåbning af den samfundsmæssige aktivitet 
i USA. Inden for de seneste uger er aktivitetsindekset eksplo-
deret og indikerer dermed rekordhøj momentum i den real-
økonomiske aktivitet i øjeblikket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nævnte udvikling afspejles i markedsforventningerne til 
vækstprofilen for amerikansk BNP hen over de kommende 
kvartaler. Ifølge Bloomberg ventes væksten at toppe i inde-
værende kvartal på et niveau, som overstiger 8% på annua-
liseret basis. Det er markedsforventningen, at væksten vil af-
tage men forblive høj i tredje kvartal - for derefter i de efter-
følgende kvartaler at falde til noget lavere vækstrater frem til 
udgangen af 2022.  
 

De første kvartalsregnskaber giver 
grundlag for optimisme for danske 
aktier  
Porteføljen. April blev endnu en positiv måned for danske 
aktier med et porteføljeafkast på godt 3% - men fortsat med 
en lidt uensartet udvikling, idet især de ellers så succesfulde 
aktier inden for alternativ energi på ny tabte faldhøjde. Rap-
porterne for 1. kvartal begyndte så småt at ankomme, og her 
var der overraskende gode resultater for bryggerierne, der 
trods fortsatte nedlukninger er i god udvikling, og Carlsberg 
imponerer fortsat med stærk vækst i Kina. Transportselskabet 
DSV leverede ligeledes et fremragende resultat og krydrede 
rapporten med meddelelsen om endnu en større akkvisition, 
Agility’s logistik forretning, som normalt medfører stærk vær-
ditilvækst for aktionærerne, senest bevist med overtagelsen 
af Panalpina i 2019. DFDS og A.P. Møller-Mærsk fortsatte også 
de positive tendenser med tidlige opjusteringer af forventnin-
gerne, som afspejler god aktivitet og høje fragtpriser. Online 
detailhandelsselskabet Boozt leverer fortsat også meget høj 
vækst, og aktien steg pænt i april. Performance var dog sam-
let let negativ i måneden, hvilket i høj grad skyldes markante 
stigninger i 2 aktier, Ambu og Københavns Lufthavne, som 
afdelingen ikke er investeret i. 
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