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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 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 
Afdelingen investerer i globale virksomhedsobligationer udstedt af børsnoterede og private selskaber med en løbetid på 1-5 år. Mindst 
2/3 af den samlede formue investeres i obligationer med en rating mellem BB og B. Investeringsmålet er at levere risikojusteret 
merafkast i forhold til det generelle marked gennem aktiv obligationsudvælgelse baseret på fundamental kreditanalyse. Afdelingen er 
underlagt en række veldefinerede risikorammer, som sikrer en veldiversificeret portefølje på tværs af regioner, sektorer og løbetider. 
Valutarisiko bliver som hovedregel afdækket til DKK. 
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Se afkast og nøgletal 

Momentum fladede ud   
Ro til at ’klippe kuponen’ 
Markedsudvikling. Kreditspændene (som er merrenten ved 
investering i en kreditobligation relativt til en statsobligation) 
var uændrede i High Yield (HY) Kort-markedet i maj måned 
og ligger stadig på 360. Det medvirkede til, at sammenlig-
ningsindekset gav et positivt afkast på 0,40%, hvilket alene 
kan tilskrives kupon-tilskrivninger/-betalinger. År til dato-afka-
stet for indekset landede dermed på 2,13%. 
 
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 investoroptimisme. 
 
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 dataserie-indekset dog 
bevæget sig sidelæns. Det afspejler sig i markedsforventnin-
gerne til vækstprofilen for amerikansk BNP hen over de kom-
mende kvartaler. Ifølge Bloomberg ventes væksten at toppe i 
indeværende kvartal. Det er markedsforventningerne, at væk-
sten vil aftage men forblive høj i tredje kvartal - for derefter at 
falde ned på noget lavere vækstrater frem til udgangen af 
2022. De seneste 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. 
 

Positivt afkast, foran indeks 
Porteføljen leverede et positivt afkast på 0,66% efter omkost-
ninger i maj, hvilket var 0,25 procentpoint bedre end sam-
menligningsindekset. År til dato er fondens afkast på 2,73% 
efter omkostninger, hvilket er 0,60 procentpoint bedre end 
sammenligningsindekset. 
 
Porteføljens positive afkast var bredt funderet på de fleste 
sektorer i maj. De mest positive bidragydere i forhold til sam-
menligningsindekset var Energi og Industri, mens Forbrugs-
goder og Finans bidrog en smule negativt. Det positive bidrag 
fra Energi var bredt funderet og drevet af den fortsat stigende 
oliepris, der er et resultat af stærk efterspørgsel og genåbning 
af samfundene. Især fondens store position i et canadisk 
energiselskab bidrog positivt i maj. Inden for Industri var det 
især positionen i en global udbyder af sikkerheds- og overle-
velseskurser (primært rettet mod energi- og industrisekto-
rerne), der bidrog positivt i maj. Selskabet leverede fine kvar-
talsresultater, der viste, at omsætningen nu er ved at være 
tilbage igen efter det bratte fald i 2020 som følge af corona-
restriktionerne. Det negative bidrag fra Forbrugsgoder kom pri-
mært fra positionen i et indisk selskab, der er i gang med at 
blive opkøbt og står over for usikkerheder i denne proces. 
Inden for Finans kom det negative bidrag udelukkende fra 
sektorundervægten, da selektionen bidrog positivt.   
 
I maj blev tre positioner kaldt inden for Konsumentvarer og 
Industri, mens én position blev solgt inden for Forsyning. Pro-
venuet blev brugt på to nyudstedelser, et nyt navn samt til at 
øge vægten i eksisterende positioner. Ændringerne øgede 
porteføljens kreditspænd marginalt, som fortsat ligger på et 
højere niveau end sammenligningsindekset, mens varighe-
den ligger tæt på indeks-niveau. Ydermere reducerede det 
vægten i Industri, Konsumentvarer og Forsyning og øgede 
vægten marginalt i de andre sektorer. 
 

 

http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://www.sparinvest.dk/afdelinger/afdelinger%20til%20fuldmagtsaftaler.aspx
http://lt.morningstar.com/ka2cft9x8q/snapshot/snapshot.aspx?Id=F00000YXLX&SecurityToken=F00000YXLX%5d2%5d1%5dFOEUR$$ALL_1742&ClientFund=1&LanguageId=da-DK&CurrencyId=DKK&UniverseId=FOEUR$$ALL_1742&BaseCurrencyId=DKK&tab=undefined&categorytype=&country=D-KUP

	Ro til at ’klippe kuponen’
	Positivt afkast, foran indeks

