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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 

                        
                         

       

Strategi 
Sparinvest Danske Aktier har en langsigtet investeringsfilosofi med fokus på fundamentale forhold, hvor værdiskabelsen er baseret på 
solide forretningsmodeller, konkurrencefordele og selskabets agilitet, ledelse og finansiel styrke. Der investeres i selskabers evne til at 
skabe cashflow over tid - frem for at forudsige konjunkturudviklingen. Aktieudvælgelsen sker ved en såkaldt bottom-up-strategi med 
25-35 aktier i porteføljen. Størstedelen af selskaberne er stabile vækstselskaber, men det er i sidste ende værdiansættelsen, der er 
afgørende for aktieudvælgelsen. 
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Se afkast og nøgletal 

Fortsat god stemning  
Positive afkast på aktier – men ten-
dens til udfladning 
Markedsudvikling. I løbet af foråret har der været en ten-
dens til udfladning og mere sidelæns bevægelse i finans-
markedet. Det gælder for et bredt spektrum af områder, her-
under kreditspænd (som er merrenten ved investering i en 
kreditobligation relativt til en statsobligation) på erhvervsobli-
gationer, VIX-indekset, statsrenter i USA, toneangivende ak-
tieindeks og cykliske versus defensive aktiesektorer. Det kan 
være de indledende reaktioner på ‘maks. momentum’ i de 
vækstrelaterede nøgletal, som igen falder sammen med til-
lidsindikatorer, som på det seneste har udtrykt høj opti-
misme blandt investorer. 

 
I maj gav globale aktier et afkast på 1,1% ifølge MSCI ACWI 
(opgjort i lokalvaluta) og -0,1% (opgjort i DKK). På europæiske 
Investment Grade-obligationer steg kreditspænd med 2 ba-
sispoint og medførte et afkast på niveau med sammenligne-
lige statsobligationer. På europæiske High Yield (HY)-obligati-
oner var kreditspænd uændrede i maj, og det afstedkom et 
merafkast på 0,3% i sammenligning med afkastet på stats-
obligationer. Renten på danske 10-årige statsobligationer 
steg i perioden marginalt med 5 basispoint til niveauet 0,1% 
ved udgangen af maj.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nævnte udvikling afspejles i markedsforventningerne til 
vækstprofilen for amerikansk BNP hen over de kommende  
 

Fortsat god stemning på det danske 
aktiemarked  
Porteføljen. Maj måned blev igen en stærk måned for danske 
aktier med et afkast på knap 3%, hvilket i øvrigt var næsten 
1% bedre end benchmark. Selskabernes rapporter for 1. kvar-
tal var generelt positive og overgik forventningerne. Usikker-
heden om genåbningen er fortsat stor og varierer fra økonomi 
til økonomi, men alligevel har adskillige selskaber allerede nu 
løftet forventningerne til årets salg og indtjening. Smykkepro-
ducenten Pandora har i flere omgange rapporteret om gode 
salgstal, og dette suppleret med en opløftende kapitalmar-
kedsdag medførte en kursstigning på 18% i maj. Producenter 
af byggematerialer har også kronede dage, idet både efter-
spørgsel og priser er med til at løfte indtjeningen. Både Rock-
wool og H+H er kommet stærkt fra start og har løftet indtje-
ningsforventningerne betragteligt. Transportselskaberne var 
igen i maj blandt vinderne med pæne stigninger i Mærsk – 
A.P. Møller, DSV og D/S Norden - også her drevet af stigende 
fragtmængder og –priser med medfølgende opjustering af 
forventningerne. Performance var som nævnt markant positiv 
i måneden, hvilket til dels skyldtes, at hospitalsproducenten 
Ambu faldt kraftigt tilbage efter et skuffende regnskab. Aktien 
indgår ikke i porteføljen.  
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