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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 
Afdelingen investerer i 40-70 aktier, hvor hver enkelt aktie udvælges efter nøje vurdering af selskabets potentiale, risiko og bæredyg-
tighed. Selskaber med mere end 5% af deres omsætning fra produktion eller distribution af fossile brændsler, atomkraft, våben, alkohol, 
tobak, pornografi og hasardspil udelukkes. Afdelingen er drevet af selskabsspecifikke forhold med en målsætning om at skabe attraktive 
absolutte og relative afkast gennem investering i selskaber med robuste og langsigtede bæredygtige forretningsmodeller. 
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Se afkast og nøgletal 

Konsolidering i maj  
Fokus på næste kapitel 
Markedsudvikling. Markederne har bevæget sig støt opad 
siden bunden sidste år i marts i takt med stigende optimisme 
omkring det makroøkonomiske forløb på ryggen af pande-
mien. Det er nu generel konsensus, at den globale makro-
økonomiske vækst materialiserer sig på et højt niveau på 
tværs af verdens ledende økonomiske regioner både med 
hensyn til 2021 og 2022. Disse forventninger er derfor også 
ved at være indeholdt i værdiansættelsen af aktiemarkederne 
efter den flotte udvikling, hvor det i det seneste halve år spe-
cielt har været de cykliske sektorer, der har ført an i stignin-
gerne.  
 
Det kan derfor forventes, at markederne i højere grad begyn-
der at forberede sig til næste kapitel af den økonomiske ek-
spansion. Kan vi forblive i et ”guldlok” scenarie, hvor væksten 
er stærk, uden at den overopheder og skaber ubalancer, 
hvorfor vi undgår et inflations- og rentechok? Eller kræver ud-
viklingen hurtigere og mere effektfuld indgriben fra politikere 
og centralbanker, der vil signalere en foranstående kraftig op-
bremsning? 
 
Maj måned illustrerer meget godt disse overvejelser. Måne-
den har været forholdsvis volatil, og markederne befinder sig 

lige nu i en slags konsolideringsfase, hvor overvejelserne og 
diskussionerne drejer sig om ovennævnte spørgsmål. Ud-
faldsrummet for markederne er derfor større nu, end det har 
været længe.  
 
På trods af en generel høj værdiansættelse af aktiemarke-
derne så vil ”guldlok” scenariet givetvis føre til yderligere stig-
ninger, hvorimod bekymringer om en opbremsning kan føre 
til en længerevarende konsolideringsfase og måske endda 
en pæn korrektion.  
 

Lidt modvind for måneden 
Porteføljen. Afkastet i maj måned blev på -0,50%, hvilket skal 
sammenlignes med et afkast på 0,00% for verdensmarkedet. 
Det bringer årsafkastet op på 11,11% mod et benchmark af-
kast på 10,83%.  
 
Traditionelle energiaktier og materialer har været blandt de 
bedste undersektorer i maj måned på ryggen af stigende rå-
vare- og oliepriser. Dette har af gode grunde ikke begunstiget 
strategien. Omvendt har flere af porteføljens finansaktier bi-
draget positivt til afkastet for måneden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.sparinvest.dk/afdelinger/aktier/baeredygtige%20aktier.aspx

	Fokus på næste kapitel
	Lidt modvind for måneden

