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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 
Value Emerging Markets KL investerer i aktier udstedt af selskaber hjemhørende i ’emerging markets’-lande, jf. det gældende prospekt. 

Der investeres i aktier ud fra metoden value-investering, hvilket vil sige, at der efter en grundig analyse af offentligt tilgængeligt materiale 

udvælges de selskaber, som vurderes at kunne købes væsentligt under deres reelle værdi. En risikobevidst porteføljekonstruktion 

sørger for spredning af de underliggende aktier og en bred eksponering fordelt på sektorer og lande. 
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Se afkast og nøgletal 

Stærk måned for EM Value-aktier

Fremgang i EM trods inflation 
Markedsudvikling. I maj steg emerging markets (EM)-aktier 

målt ved MSCI Emerging Markets i DKK med 0,75% og klarede 

sig dermed bedre end developed markets-aktier, der faldt 

med 0,11%. Stigningen dækkede over to modsatrettede ten-

denser. I de første to uger oplevede EM-aktierne et fald på 

omkring 4%, der blev afløst af en stigning på over 5% i de 

sidste to uger.  

 

Det indledende frasalg var inflationsdrevet, idet de første 

amerikanske inflationstal for maj lå på 4,2% og dermed over 

forventningerne, hvilket gav anledning til bekymring om en 

strammere pengepolitik globalt. Det trak markedet ned, men 

investorerne fortsatte rotationen mod Value-aktier, hvilket 

lagde en dæmper på faldet for disse aktiers vedkommende. 

Vi har i nogen tid bemærket, at Value-aktier kan drage fordel 

af inflationsforventninger og potentiale for rentestigninger – 

eller bare rentestabilisering. Markedet var også påvirket af de 

kinesiske myndigheders tiltag over for tech-sektoren og sti-

gende covid-19-tilfælde i lande som Indien, Brasilien, Taiwan 

og Malaysia. 

 

Som måneden skred frem, begyndte aktierne at stige i lyset 

af flere positive økonomiske nøgletal og en svag USD, der 

også understøttede emerging markets. Ved månedens slut-

ning var EM-valutaerne generelt styrket over for dollaren. Så-

ledes styrkedes den sydafrikanske rand med 5,5% og den 

brasilianske real med 4,2%, og de to lande var da også blandt 

de stærkeste aktiemarkeder set med DKK-briller. 

 

Indiske aktier steg med knap 10%. Anden covid-19-bølge 

toppede i begyndelsen af maj, men markedet reagerede på 

udsigten til stigende vaccinationer og lempelse af restriktioner 

samt en regnskabssæson, der ikke skuffede. 

 

Trods en kraftig stigning sidst på måneden faldt kinesiske ak-

tier 0,84% i maj. Det skyldtes primært fald i internetsektoren 

som følge af både skærpet myndighedsfokus og bekymring i 

markedet, efter at benchmark-sværvægteren Meituans CEO 

lagde et digt på social medier, der af nogle blev opfattet som 

en kritik af regeringen. (Afdelingen investerer ikke i Meituan). 

 

Forskellige faktorer bidrog til væksten 
Porteføljen. I maj steg afdelingen 2,99%, hvilket var langt 

over MSCI Emerging Markets-indeksets stigning på 0,75% og 

også over MSCI Emerging Markets Value-indeksets stigning 

på 2,30%. Det betyder, at afdelingen er steget 13,96% år til 

dato sammenlignet med 7,25% for MSCI EM og 10,63% for 

MSCI EM Value. 

 

Afdelingens relative styrke i maj skyldtes en lang række for-

skellige faktorer. I forhold til investeringsstil nød afdelingen 

godt af sin overvægt af Value-aktier. Alene fraværet af Ali-

baba-aktier – der faldt ca. 9% – var stærkt positivt. 

 

Geografisk nød afdelingen også en mindre fordel af sin rela-

tivt store eksponering mod Latinamerika, hvor Peru og Brasi-

lien var blandt de stærkeste markeder på benchmarkniveau 

og endnu stærkere for vores investeringer i disse lande. 

 

En væsentlig faktor var imidlertid den stærke afkastudvikling 

på visse enkeltbeholdninger, der omfatter så forskellige 

navne som den mexicanske bank Grupo Financiero Banorte, 

det sydafrikanske tøjfirma Mr Price og kinesiske Zhuzhou 

CRRC Times Electric, der producerer elektriske kontrolsystemer 

til tog, men i stigende grad anses for at have potentiale for 

at fremstille halvledere til brug i bl.a. elektriske køretøjer. 

 

 

 

http://www.sparinvest.dk/afdelinger/alle/value%20emerging%20markets.aspx

