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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 
European Value investerer i europæiske aktier, 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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Aktier stiger fortsat 
Markedet stiger i moderat tempo 
Markedsudvikling. Aktiemarkedet fortsatte med at stige i april 
måned, men dog i et moderat tempo sammenlignet med den 
foregående måned. Verdensindekset, MSCI World, steg med 
2,17% hjulpet af bedre økonomiske udsigter, der igen er dre-
vet af en meget høj vaccinationsrate i USA samt stærke kvar-
talsresultater, især fra amerikanske banker, der er begyndt at 
tilbageføre mange af de COVID-19-relaterede hensættelser, 
de foretog sidste år. De makroøkonomiske data har været 
mere blandede, men med nogle indikatorer i USA, der peger 
på, at imens den økonomisk genopretning stadig er robust, 
så aftager den lidt i styrke, hvilket bl.a. ses ved at fremstil-
lingsindekset noget overraskende var lavere i april end marts. 
 
På trods af fejltrin i EU’s vaccinationsprogram samt de fort-
satte nedlukninger i flere europæiske lande, så var udviklin-
gen i de europæiske aktiemarkeder stort set sammenligne-
lige med det amerikanske marked. Japanske aktier haltede 
efter med et tab på mere end 3%. Det skyldtes stigende smit-
tetal samt en øget frygt for nedlukninger, der kan påvirke af-
holdelsen af de olympiske lege om tre måneder. 
 
Efter flere måneder med kraftigt stigende renter var udviklin-
gen i obligationsmarkedet mere blandet i april måned. Ren-
terne på amerikanske statsobligationer faldt, da præsident Bi-
den’s potentielt inflationære genopretningsplan, efter politi-
ske forhandlinger i kongressen, blev mindre omfangsrig, samt 
på baggrund af, at den amerikanske centralbank indsnæv-
rede udfaldsrummet for inflationsforventningerne. Renterne 
på de tyske statsobligationer steg i april, men dog er renten 
på de 10-årige obligationer fortsat negative. Råvarer steg i 
april, hvor især økonomisk følsomme råvarer som kobber, olie 
og jernmalm alle steg gennem måneden. 

Value-rotationen tager en pause  
Porteføljen steg 0,36%, mens sammenligningsindekset MSCI 
Europa-indekset gav et afkast på 2,06%. Porteføljen gav så-
ledes et lavere afkast end det brede indeks, mens MSCI Eu-
ropa Value-indekset gav et afkast på 0,50%. Value-stilens 
dårligere afkast, hvilket afspejles af value-indekset, markerede 
en pause i den stærke rotation mod value, som vi har været 
vidne til siden fjerde kvartal i 2020. På trods af, at de langsig-
tede inflationære risici i økonomien fortsat er tilstede, så er 
frygten for inflation aftaget, hvilket har ledt til et fald i renterne, 
hvilket igen har været en drivkraft for stigninger i vækst-aktier, 
der har en længere varighed. Value-stilens dårligere perfor-
mance var den væsentlige årsag til porteføljens relative tab 
til MSCI Europa-indekset.  
 
Alle sektorer endte med positivt afkast bortset fra Energi, der 
faldt mere end 3% på trods af en stigende oliepris. IT, Ejen-
domme og Konsumentvarer steg mest i en måned, hvor der 
ikke var nogen mærkbar afkastforskel mellem cykliske og de-
fensive sektorer.  
 
Aktieudvælgelsen trak lidt ned i det samlede billede, selv om 
en række aktier klarede sig ganske pænt, som for eksempel 
Nokia, den finske gigant inden for kommunikationsudstyr, der 
steg mere end 8% på regnskabsaflæggelsen, der viste, at den 
nye strategi bærer frugt. Blandt de dårligste aktier var bilpro-
ducenten Renault, der fladt mere end 10% i løbet af måne-
den. Omsætningen for første kvartal var på niveau med det 
forventede, og den store usikkerhed, som pandemien har ført 
til, en global mangel på microchips samt stigende råvarepri-
ser ser ud til at skabe et salgspres på aktien.  
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