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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 
Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Udb KL investerer fortrinsvis i globale virksomhedsobligationer, jf. det gældende 
prospekt. Obligationerne udvælges efter value-principperne, hvilket vil sige, at der fokuseres på selskaber med sund langsigtet indtje-
ningsevne, stærk balance samt evne til at servicere den udestående gæld. Der foretages en forsvarlig spredning på tværs af regioner, 
sektorer og ratings. Der investeres primært i ’high yield’-obligationer. Afdelingen er alene målrettet investorer med fuldmagtsaftale i 
deres pengeinstitut. 
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Se afkast og nøgletal 

Det positive momentum fortsætter  
Stigende vækstrelaterede nøgletal 
Markedsudvikling. Kreditspændene (som er merrenten ved 
investering i en kreditobligation relativt til en statsobligation) 
i High Yield (HY) indsnævrede med 12 basispoint i april. Det 
medvirkede til, at sammenligningsindekset gav et positivt af-
kast på 0,98%. År til dato-afkastet for indekset landede der-
med på 1,53%. 
 
I april ramte flere toneangivende aktieindeks igen rekordhøje 
niveauer. Udviklingen faldt sammen med, at den implicitte 
volatilitet udtrykt ved VIX-indekset (der indikerer, hvor stor ner-
vøsiteten er i markedet) i forrige måned faldt under indeks 
20, hvilket er det laveste niveau siden udbruddet af corona-
pandemien, hvilket smittede af på afkastudviklingen for virk-
somhedsobligationer. 
 
USA’s håndtering af vaccineudrulningen i 2021, med en mål-
sætning om at have afgivet 200 mio. vacciner inden for de 
første 100 dage i præsidentembedet, giver USA gode forud-
sætninger 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. 
Udviklingen afspejles i markedsforventningerne til vækstpro-
filen for amerikansk BNP. Ifølge Bloomberg ventes væksten at 
toppe i indeværende kvartal på et niveau, som overstiger 8% 
på annualiseret basis. Det er markedsforventningen, at væk-
sten vil aftage, men forblive høj i tredje kvartal. 
 

Positivt afkast, foran indeks 
Porteføljen leverede et positivt afkast på 1,20% efter omkost-
ninger i april, hvilket var 0,22 procentpoint bedre end sam-
menligningsindekset. År til dato er fondens afkast på 2,67% 
efter omkostninger, hvilket er 1,15 procentpoint bedre end 
sammenligningsindekset. 
 
Porteføljens positive bidragsydere i forhold til sammenlig-
ningsindekset i april kom primært fra Energi og Materialer, 
mens Ejendomme og Kommunikation bidrog mest negativt. 
Det positive bidrag fra Energi var bredt funderet og drevet af 
den stigende oliepris i april, men det største bidrag kom fra 
en position i et amerikansk energiselskab, der rapporterede 
markant bedre end forventet regnskabstal for årets første 
kvartal. Inden for Materialer kom det positive bidrag særligt 
fra en position i et canadisk kobberselskab, der steg som 
følge af, at kobberprisen steg mere end 10% i april og dermed 
er på et rekordhøjt niveau sidst set tilbage i 2011. Det nega-
tive bidrag fra Ejendomme kom fra porteføljens generelle un-
dervægt i sektoren samt fra positionen i et tysk ejendomssel-
skab, der faldt en smule i april. Inden for Kommunikation kom 
det negative bidrag også fra porteføljens generelle undervægt 
i sektoren, idet porteføljens positioner i sektoren alle gav po-
sitivt afkast i april. 
 
I april blev fire positioner helt eller delvist kaldt inden for sek-
torerne Industri og Energi. Provenuet blev brugt på to nyud-
stedelser og seks nye positioner. Ændringerne øgede porte-
føljens kreditspænd, som fortsat ligger på et højere niveau 
end sammenligningsindekset, mens varigheden ligger lavere 
end indeks-niveau. Sektorfordeling blev kun marginalt ændret 
ved ændringerne. 
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