
  

 

OBLIGATIONER 

Nye Obligationsmarkeder 

 

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. 

FONDSRAPPORT  

Maj 2021 

Se afkast og nøgletal 

Momentum fladede ud
’Masse-afskedigelser’ i El Salvador 
Markedsudvikling. Maj måned endte med et positivt afkast 
for Emerging Markets (EM)-statsobligationer på 1 %. EM-virk-
somhedsobligationer klarede sig noget dårligere med et må-
nedsafkast på 0,6%. Afkastet for EM-statsobligationer var dre-
vet af både faldende renter og kreditspænd. De 10-årige 
amerikanske renter faldt i april med 2 basispoint. Kreditspæn-
dene (som er merrenten ved investering i en kreditobligation 
relativt til en statsobligation) faldt med 7 basispoint. 
 
I løbet af foråret har der været en tendens til udfladning og 
mere sidelæns bevægelse i finansmarkedet. Det gælder for 
et bredt spektrum af områder, herunder kreditspænd på er-
hvervsobligationer, statsrenter i USA, toneangivende aktiein-
deks og cykliske versus defensive aktiesektorer. Det kan være 
indledende reaktioner på ‘maks. momentum’ i de vækstrela-
terede nøgletal, som igen falder sammen med tillidsindikato-
rer, som på det seneste har udtrykt høj investor-optimisme. 
 
De vækstrelaterede nøgletal er i løbet af foråret steget til ni-
veauer, som typisk er kendetegnet ved klimaks i det økono-
miske momentum. Den højfrekvente dataserie publiceret af 
Federal Reserve steg nærmest lodret frem til midten af april i 
forbindelse med genåbningen af den samfundsmæssige ak-
tivitet i USA. Siden midten af april har indekset bevæget sig 
sidelæns. Det afspejler sig i markedsforventningerne til vækst-
profilen for amerikansk BNP hen over de kommende kvarta-
ler. Ifølge Bloomberg ventes væksten at toppe i indeværende 
kvartal. Det er markedsforventningerne, at væksten vil aftage, 
men forblive høj i tredje kvartal - for derefter at falde ned på 
noget lavere vækstrater frem til udgangen af 2022. De sene-
ste erhvervstillidsindikatorer fra Asien tegner samme billede 
af et vækstmomentum tæt på klimaks. Det kommer til udtryk 

i fald i PMI’er i Sydkorea, Taiwan og en mikset udvikling fra 
de kinesiske indikatorer. 
 
På landefronten var månedens store historie fra El Salvador, 
hvor den nyligt valgte kongres på sin første arbejdsdag valgte 
at afsætte samtlige af landets højesteretsdommere samt lan-
dets rigsadvokat. Dette førte til stor kritik fra det internationale 
samfund anført af USA, hvilket gjorde, at obligationsmarkedet 
begyndte at stille spørgsmål ved levedygtigheden af den for-
ventede IMF-aftale. Landets præsident har efterfølgende klart 
afvist krav om genindsættelse af dommere og rigsadvokat. 
 

På niveau med indeks 
Porteføljen gav et afkast i maj på 1,1% efter omkostninger, 
0,1% procentpoint mere end sammenligningsindekse. År til 
dato er fonden foran indekset med 0,7 procentpoint med et 
absolut afkast på -1 %. 
 
De største positive bidrag til det absolutte fondsafkast kom 
fra højrentelandene Egypten, Ukraine og Argentina. I den 
modsatte ende var det El Salvador og Colombia, der gav de 
største negative bidrag. Colombias obligationer faldt i værdi 
efter rating-bureauet S&P nedgraderede landets rating til høj-
rente status fra Investment Grade. Moody’s og Fitch har stadig 
landet som Investment Grade. 
 
Det relative afkast blev trukket i en positiv retning af over-
vægte i Egypten, Bahamas og Argentina. Fondens under-
vægte i Saudi Arabien, Sydafrika og Tyrkiet trak i negativ ret-
ning. 
 
I maj måned har vi solgt vores obligationer i et forsyningssel-
skab i El Salvador, og vores obligationer i et forsyningsselskab 
i Den Dominikanske Republik blev førtidsindfriet.
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