
  

 

OBLIGATIONER 

Danske Obligationer 

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 
Sparinvests fonde for danske obligationer investerer i danske obligationer, jf. det gældende prospekt. Stabile risikoegenskaber sikrer, 
at investorerne kan forvente, at en portefølje med korte obligationer vil have en stabil lav renterisiko med deraf følgende lave kursud-
sving, ligesom en portefølje med lange obligationer vil have en stabil høj renterisiko med deraf følgende større kursudsving. Merafkastet 
i forhold til et relevant benchmark opnås over tid ved at sammensætte porteføljer, som udnytter prismæssige skævheder i markedet, 
og som forventes at klare sig godt i mange forskellige scenarier. 
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Lange renter fortsatte op 
ECB kan blive nødt til at lempe mere 
Markedsudvikling Finansmarkedernes store tema i form af 
rentestigninger var fortsat på dagsordenen i april, da 10-årige 
tyske statsrenter steg 0,09 procentpoint til -0,20%, mens de 
to-årige endte tæt på uændret på -0,68%. Det mest bemær-
kelsesværdige ved disse bevægelser var, at de hverken var 
drevet af stigende amerikanske renter, stigende inflationsfor-
ventninger eller strammere pengepolitik fra Den Europæiske 
Centralbank (ECB). I USA faldt de 10-årige statsrenter 0,08 pro-
centpoint, mens de 10-årige inflationsforventninger i eurozo-
nen var uændret 1,55%, og samlet set så vi derfor en stigning 
i realrenten.  
 
ECB udtrykte i forlængelse af deres rentemøde et ønske om 
fortsat at understøtte økonomien med meget lempelig pen-
gepolitik. Tidligere på året fremrykkede de en signifikant del 
af opkøbsomfanget på deres pandemi-relaterede opkøbspro-
gram (PEPP), og dette vil de holde fast i, indtil de mener, co-
rona-krisen er ovre. På den anden side betyder dette dog, at 
opkøbet fra PEPP må blive signifikant lavere senere. Med in-
flationsforventninger, der fortsat ligger under målsætningen, 
og stigende renter, som på overfladen ikke ser ud til at være 
drevet af USA eller inflationsforventninger, ser vi derfor to sce-
narier for ECB. Enten øger de omfanget af opkøb, eller også 
kommer der en væsentlig ændring af deres målsætning eller 
strategi, som præsidenten udtrykte ønske om at få opdateret 
tilbage, da hun tiltrådte. 
 

Frygt for renterisiko i 2%’ere 
Porteføljen De stigende renter lagde et fortsat pres på det 
konverterbare marked, der ved udgangen af måneden ramte 
en ny top i kronevarighed på 87,3 mia. kr., hvilket er mere 
end dobbelt op i forhold til indgangen af året. Den implicitte 
rentevolatilitet steg igen og var også med til at bidrage til, at 
lange konverterbare tabte omkring 0,90% over måneden, 
mens tilsvarende statsobligationer tabte omkring 0,55%. Den 
største mængde af såkaldte højkuponer, 30-årige med 2% i 
kuponrente, kunne mod midten af måneden ikke længere 
klare frisag og tabte op mod et halvt kurspoint over måneden. 
Selvom rentestigningen har forbedret afkastpotentialet på for-
ventning om færre udtræk, så har det ikke kunnet opveje den 
øgede risiko for højere modelvarighed og konveksitet. 
 
Førtidige indfrielser landede på 27,6 mia. kr. og dermed det 
laveste niveau i to år. En stor del af udstedelsen kom i det 
30-årige afdragsfri lån med 1,5% i kupon, der fik en særdeles 
god modtagelse af investorerne. Hvis det nuværende rente-
niveau holder ved, vil indfrielserne formegentlig fortsat være 
beskedne, og dermed vil yderligere udstedelse hovedsageligt 
komme fra omsætningen i boligmarkedet. Skulle renterne 
fortsætte med at stige, er vi nu kun 2-3 kurspoint fra niveauet, 
hvor vi for alvor forventer at se opkøb fra boligejere, som vi 
så det i marts sidste år. Det er isoleret set ikke et godt sce-
narie for især de 30-årige 2%’ere, men vil samlet set kunne 
reducere varigheden i markedet.  
 
 
 

 

http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/lange%20obligationer.aspx
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