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Risikonøgletal
Varighed:   4,0
Konveksitet:  -0,3

Deltavektor (2 år):  0,7
Deltavektor (5 år): 0,9
Deltavektor (10 år): 1,8
Deltavektor (30 år): 0,5

Aktivfordeling
Realkreditobligationer:  78 %
Statsobligationer:   2 %
Øvrige/kreditobligationer: 20 %
Kontant: 0 %

Afkastet i juni måned blev på -0,8 pct., mens sammenligningsindekset EFFAS 

1-10 gav et afkast på -0,9 pct. 

I sidste måned skrev vi, at rentebevægelsen i maj på sin vis mindede om en 

tur i den gamle rutsjebane i Tivoli, hvor det først går stejlt opad for til sidst 

at gå ned igen. Yderligere skrev vi, at realkreditmarkedet havde klaret ren-

testigningerne dårligt. Begivenhederne i juni kan nærmest karakteriseres på 

samme måde med stigende renter og endnu billigere realkreditobligationer. 

Renten på den toneangivende 10-årige danske statsobligation steg fra et 

niveau lige over 0,6 pct. til 1,1 pct. på blot tre handelsdage. Efterfølgende 

svingede renten mellem ca. 0,9 pct. og 1,2 pct. og endte ved udgangen af 

juni måned med en rente lige over 1 pct. Rentefaldet mod slutningen af 

måneden skyldtes den store usikkerhed, der hersker omkring den græske 

gældssituation og spørgsmålet om, hvorvidt Grækenland står foran en stats-

bankerot og en udtrædelse af euroen. Begivenhedernes gang i Grækenland  

vil formentlig diktere retningen for renterne henover sommeren. 

De konverterbare realkreditobligationer havde det svært, da renten steg i 

maj, og juni måned var en gentagelse af dette billede. De havde det igen 

svært, da renterne steg, og prisfastsættelsen af de konverterbare realkre-

ditobligationer faldt til de billigste niveauer, vi har set siden finanskrisens 

begyndelse i 2008/09.

De konverterbare realkredit-

obligationer har det normalt 

svært, når renten stiger hur-

tigt, fordi deres rentefølsom-

hed/varighed stiger i takt 

med, at renten stiger. Men 

fordi renteniveauet i de kon-

verterbare realkreditobliga-

tioner steg fra et niveau lige 

over 2 pct. til 3,5 pct. ved 

udgangen af juni, er det vær-

ste overstået for denne gang, 

også selv om renten skulle 

stige yderligere. 

Dette skyldes, at den poten-

tielle varighedsforøgelse for 

markedet som helhed pri-

mært lå i segmentet med ku-

ponrente mellem 2,5 pct. og 

3,5 pct., og da disse obligationer ved udgangen af juni havde tæt på ”mak-

simal” varighed, ville selv en yderligere rentestigning ikke tilføje markedet 

markant mere varighed. I løbet af måneden øgede vi derfor eksponeringen i 

afdelingen mod konverterbare obligationer yderligere. For første gang i lang 

tid var det ved udgangen af juni måned vores holdning, at forholdet mellem 
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det potentielle afkast, som er kraftigt forøget qua de stigende renter, og 

risiko, var attraktivt. Dog udelukkende i de konverterbare realkreditobliga-

tioner. 

I forbindelse med købene af konverterbare realkreditobligationer til afdelin-

gen steg varigheden fra ca. 2,8 år ultimo maj til 4,0 år ved udgangen af juni. 

Det er ikke længere den defensive eksponering, som afdelingen generelt har 

haft indtil medio maj, men omvendt er eksponeringen heller ikke aggressiv. 

Ultimo måneden var vi fortsat påpasselige med at have for meget varighed 

fra lange statsobligationer i porteføljen, men den varighed, vi fik fra konver-

terbare realkreditobligationer, synes vi, man som investor bliver godt betalt 

for. Derfor øgede vi afdelingens eksponering i netop disse obligationstyper. 

Gustav Bundgaard Smidth, 1. juli 2015


