
  

 

OBLIGATIONER 

Virksomhedsobligationer - Nye Markeder KL 

 

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 
Nye Obligationsmarkeder investerer fortrinsvis i obligationer udstedt i USD og af stater eller statsejede virksomheder hjemmehørende 

i emerging markets-lande, jf. det gældende prospekt. En aktiv stillingtagen til de enkelte landes fremtidige udvikling og potentiale 

bidrager positivt til den relative udvikling i forhold til det generelle marked, og allokeringen sker altid ud fra et langsigtet perspektiv. 
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Se afkast og nøgletal 

Den økonomiske aktivitet steg igen 

Det nye epicenter for coronavirus? 
Markedsudvikling. April måned endte med et positivt afkast 

for Emerging Markets (EM)-statsobligationer på 2,1%. EM-virk-

somhedsobligationer klarede sig noget dårligere med et må-

nedsafkast på 0,5%. Afkastet for EM-statsobligationer var dre-

vet af både faldende renter og kreditspænd. De 10-årige 

amerikanske renter faldt i april med 10 basispoint. Kredit-

spændene (som er merrenten ved investering i en kreditobli-

gation relativt til en statsobligation) faldt med 15 basispoint 

mod ét basispoint for EM-virksomhedsobligationer. 

 

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 de 

nye obligationsmarkeder. 

 

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. 

 

På landefronten var månedens store historie fra Ecuador, hvor 

landet afholdte valg til præsidentembedet. Resultatet af val-

get var en stor positiv overraskelse for obligationsmarkedet, 

idet den liberale kandidat slog den venstreorienterede storfa-

vorit. Udfaldet af valget betyder en højere grad af samarbejde 

med IMF, hvilket markedet tog rigtigt godt imod og sendte 

kursen på landets obligationer op med mere end 30%. Der 

venter dog landets nye præsident en meget svær opgave ift. 

at levere på forpligtigelserne til IMF og valgløfterne. I natio-

nalforsamlingen sidder præsidentens parti og støtteparti på 

37 ud af 137 pladser, og den venstreorienterede opposition 

sidder klart på flertallet. Derudover viste valgresultatet ligele-

des en rekord stort andel af blanke stemmer. Hvorfor vi fortsat 

er lidt forsigtige i vores vurdering af værdien i landets obliga-

tioner på længere sigt, men på den korte bane er resultatet 

klart positivt for landets obligationer. 

 

 

Afkast lidt efter indeks 
Porteføljen leverede et positivt afkast i april på 0,3% efter 

omkostninger, hvilket var 0,3% procentpoint efter sammen-

ligningsindekset. År til dato er fonden efter indekset med 0,1 

procentpoint med et absolut afkast på -0,6%. 

 

De største positive bidrag til det absolutte fondsafkast kom 

fra sektorerne Finans og Kommunikation, og kun Forsyning 

bidrog negativt til det absolutte fondsafkast. 

 

Det relative afkast blev trukket i negativ retning af overvægte 

i enkelte virksomheder inden for sektorerne Energi og Forsy-

ning, som klarede sig dårligere end gennemsnittet i indekset. 

Fondens undervægt i Tyrkiet trak i negativ retning, efter virk-

somhedsobligationer i landet genvandt noget af tabet fra for-

rige måneds prisfald. 

 

http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/nye%20obligationsmarkeder.aspx

