
  

 

AKTIER 

Globale Fokusaktier 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 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 
Globale Fokusaktier er en fokuseret global aktieafdeling. Vi investerer typisk i 25-50 aktier, og vi vurderer nøje afkastpotentialet og 
risikoen i de enkelte selskaber ud fra en model, vi selv har udviklet. Modellen gør det muligt at se ’DNA-profilen’ for selskaberne baseret 
på udvalgte parametre, og modellen gør os i stand til at have en systematisk tilgang til hver aktie-case. Vi har stort fokus på at have 
en løbende dialog med de selskaber, vi investerer i. 
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Se afkast og nøgletal 

Næste fase af ekspansionen 
Fokus retter sig mod 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 makroøkonomi-
ske 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 specielt har 
været de cykliske sektorer, der har ført an i stigningerne.  
 
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.  
 

Nulafkast for måneden 
Porteføljen. For måneden ender det omkring et nulafkast for 
det brede verdensindeks målt i DKK. Målt i USD har der dog 
været en svag positiv udvikling, og underliggende har der 
fortsat været stærkest momentum for de mere cykliske sek-
torer.  
 
Porteføljen leverer nogenlunde som markedet i maj måned 
med et afkast på 0,63%. Der har været lidt stil- og sektormod-
vind i måneden, hvorfor afkastudviklingen er tilfredsstillende. 
Specielt i lyset af den gode start på året, hvor porteføljen har 
givet et pænt merafkast i forhold til det brede marked.   
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