
  

 

OBLIGATIONER 

Danske Obligationer 

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 
Sparinvests fonde for danske obligationer investerer i danske obligationer, jf. det gældende prospekt. Stabile risikoegenskaber sikrer, 
at investorerne kan forvente, at en portefølje med korte obligationer vil have en stabil lav renterisiko med deraf følgende lave kursud-
sving, ligesom en portefølje med lange obligationer vil have en stabil høj renterisiko med deraf følgende større kursudsving. Merafkastet 
i forhold til et relevant benchmark opnås over tid ved at sammensætte porteføljer, som udnytter prismæssige skævheder i markedet, 
og som forventes at klare sig godt i mange forskellige scenarier. 
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Mens vi venter på opkøb 
Høj amerikansk inflation  
Markedsudvikling. Den tyske 10-årige statsrente steg et en-
kelt basispoint i løbet af maj til –0,19%, mens den amerikan-
ske version faldt fra 1,63% til 1,60%. Det var dog ikke uden 
betydelige udsving undervejs, der især tog fart efter ameri-
kansk inflation på årlig basis blev opgjort til 4,2%, hvilket var 
0,6% højere end forventet og det højeste siden september 
2008. Kerneinflationen (dvs. uden mad og energi) ramte med 
3,0% det højeste niveau siden januar 1996. Diverse medlem-
mer af den amerikanske centralbank (Fed) var hurtigt ude og 
nedspille tallene som midlertidige og forventeligt meget vo-
latile pga. den periode, de er opgjort over. Samtidig under-
stregede de, at arbejdsløsheden er langt fra niveauet før Co-
vid-19, og at de derfor samlet set ikke er i nærheden af at 
stramme pengepolitikken.  
 

Varighed- og efterspørgselsproblemer 
Porteføljen. Konverterbare obligationer tog endnu et dyk midt 
i måneden i kølvandet på de høje inflationstal. Målt på et 
indeks med 5 i varighed tabte de næsten 1% over måneden, 
mens tilsvarende stater og rentetilpasningsobligationer (RTL) 
tabte 0,25%. Ud over det pres der er kommet på segmentet 
fra den generelle forøgelse af varighed, er der et par faktorer, 
der kan have reduceret efterspørgselssiden. Primo 2021 

havde 86% af de konverterbare obligationer en varighed la-
vere end 5, mens det i dag kun er 22%. Den bevægelse gør 
det alt andet lige sværere at holde konverterbare i porteføljer 
med lav appetit på renterisiko, og vi forventer derfor, at det 
har fjernet en del efterspørgsel fra sådanne investorer. Sam-
tidig har udenlandske investorer fået bedre betingelser i ame-
rikanske statsobligationer pga. den stejle rentekurve. Oven i 
det har vi på udbudssiden haft en udstedelse, der har kørt i 
højt gear fra stigende friværdier og et højt antal bolighandler. 
Som tidligere nævnt forventer vi stadig, at den negative effekt 
fra yderligere rentestigninger vil blive afbødet af den reduce-
rede mængde negativ konveksitet, samt opkøb fra boligejere, 
der i så fald vil have mulighed for at reducere restgælden. 
Indtil videre ser det dog ud til, at vi skal have åbnet for den 
30-årige 2%-obligation med 10-års afdragsfrihed, før opkøbs-
effekten fra boligejere rigtig vil slå igennem. 
 
Maj måned bød traditionen tro også på årets store auktioner 
i variabelt forrentede obligationer samt mindre RTL-auktioner. 
De 5-årige RTL’er gik til den bløde side, som nok bedst kan 
forklares fra bevægelserne i det konverterbare marked og den 
høje mængde varighed i markedet. De variabelt forrentede 
obligationer var – måske på mangel af korte konverterbare 
alternativer – derimod godt efterspurgte og gik dyrt relativt til 
RTL obligationer. 
 

 

http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/lange%20obligationer.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/korte%20obligationer.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/mellemlange%20obligationer.aspx
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